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Eee ds 7 و © 

 مر را هه 6

alienهتردقب نانا  séدخت  FA CU) = spas 

 رداقلا ي روفغتو AE ويكتب همللعي 50# ماعلا 5 روهدلا PE رودي

 js كاردأ ىف ريصقتلا فرتعم دح م روغقو لودلا ei SX ىذا

 تابجوم ءاضق نع رارقلا NAS رقملا مو هديككتب ail HA ae ةيقرم

disىلع \  JAعردضعللا 5 هديدحوتب  aع هتجر  ntم قفشم  

al 5 D.همبيغ نم قيضي ردصب هبجو للا 53  crée Lg DB 

 (sai هيف دروأ 5 هناوفنع 3 LS a JAÂRA وشهو EAST سئافن ىم

 as ةبوغرملا هلوصف نمو ج هناوأ ىلا ايندتلا ءادقبأ نم اهلك A رابخأ

 JM رهسو 5 ,AUS برغملا ر برب رابخحأ ىلع لهشي ئذلا ليففلا

Alolais 5 D)ةكلم جاب ألو 5  Jانشويج كيد نك دكا  Le 8) rail] 

 SE» ال أم ARE kb ف انتلود C5 ليقمف 5 دالبلا هذه انمكح يكف

 ةليضف dis يحال ناك 5 روصعلا نم ريم Fr فى ملاقالا هذه لاوحأ فرعقي

 بولطملا mas ىذلا بلطملا هناو ج taste gas), Jde نبأ باتك

 ليزاو هصن al, US اذه 3# نأ هللا هدعسأ ىنرماف 5 dilas رعق ىنم

dieةغللا ىلا هلقنأ نأ ةعابطلا رادب هعبط ىف رظنلا دعبو ج تاطلغلا  

 Miro هج همعالط ىن ds ترّمشف جه تاقوالا بوقا ىف ةيوصنئارغلا

 a 5 باتكلا اذه. نم ناشن تس ىقتش نكامما نم نعمجو 5 هقواشال
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 ىف برغملا باتكلا هتمّهس  gbالاد ناونعلا نوكيل ج برغلاب ةيمالسالا لودلا
Fe A برغملا رك das JM] وهو s مهل اذه اماق ي بسنأ du, هنوهفغم ىلع 

 صفح يا ىنبو © نيدحوملاو نمطبارملاو دانم نب ىريز ىبو 5 نميديبعلاو
sb sd امأو à pui, ضحي نهب ام ةديدع Jéls, 5 LE كولمو 

 ةيفاعلا ىبا ىنبو ةتانز رابخا ىلع لدقشيف رخآلا وهو  loركل اا

 دمعي ىنب ,كولم  shىماطالسو  EI pe Seههلا تزمل ام

RE Do ةياويه تت نمسالا تسرب ف انهاه oi ج هلا 

© 200 les كاريخ ةقيمح ٠١ Lau 
  Je àربخ , 11 برغملا ميلسو  aنع ربل , م. منوطبو لاله نم

  pisطاقل عنوطبو برغملا طئاسب ىنينطوملا  «esمخاعلاو رباج  pad cm4ىع

  cbنم مانوطبو ,  Joعس رماع نب  Al) 30 rene 0كاسل 0

  cbمها  adنع , Lasمنوطبو  pad , opلقعم ىع  « veىغب نع ربقل

6 4V eleلس ىف ةنسلاب ماقلا ارم نب مساق نع ربقل 6 مه روصنم نب  

 ina pe لئاضف ركذ ىف « ITA x ىنطاوم ىف ؛ 14 متهلوأو rl رابخأ ىف

 TA ةربارملا ىع ربقل 6 1m NN eu ik ىلع ربربلا رابخا ,

 « EN ةتاول دع 7 AIT ممنوطبو ةوازفن ندع رمل , عرس مثنم ةسوفنو

 MH نع ةغاوزو ةواوز نع ربقل ce. ne نم نتاف نع ربخأ

ASE ss A5 نع ربع 1 144 قطصرو ىغي ىنوطب رساسو  

 put لوست كولم ةيفاعلا يا ىغب ةلود نع ad 6 iv dalké كولم لوساو

al :ىم سنارملا  > iv4ةسيبعو ةساطسمو ةجادزأ نع ربقل 6  pat 

us il ’نع ربعأ 2 ةبروأ  JAA LalxS6 11١ شكيودس نيب ردد 6  

os 7م ةواوز مكذ » و0 تبات ىمب  LUSوس  , yaوع ةجاهفص ىنع  

 5 144 Sie ند ىريز À ةلود نع ربخل , 144 ةجابنص نم dl ةقبطلا



 [ قالا

padناسخ ىنب نع  preميس ةصفق كولم دنرلا ىنب نع ربل 4  , JA 

 ىنايرفلاو سلبارطب حبو طم ىبا ةروش «مع سباق ءارما نمهلالبلا عماج ىنب نع

«de Blé asيطع رابعا 6 مرد ىراصتلا  PT del de slربع  

 ىنسكام نب سبح ىغب كولم ندع y4il pp dell se I ةلود نع

 gs ربقل , pre نوقلملا مو ةجابنص نم ةيهناغلا ةقبطلا ء مرسم ىريز نبأ

 ىنادوسلا كولم ge pad , معم ةيناغ نبأ ةلود نع ربخل , مس» ىنيطبارملا ةلود

 EPA ىكست ىنب ةروكسهو ةلو =; ةطمل نع ربل 4 par aa ls قع

 قع ربع م سابع هواه sl ca نع il é مثار Lelgto ىم LULU ةميالا

 اما ةكبسي ماصع »< ةلود ىنعربشأ « مرو ةراغ gs ربل , سرع ةطاوغرب

 نم AA ete us» ربقل » par روكن كولمروصنم نب حلاص غب عوف

 Sy ا تكا كلوهلا نع ربع s pav sé و ةسرادالا ةلود ىنع 744 6 PAS ةراغ

 ىنوطب نم ىهعقالا all نرد due لها نع ,val « ar al ةقبسب

 مس.س نموملا دبع dis نع JA , pav نيدحوملاو ىدبملا رمأ loue , موو ةدماصملا

EE 3 ’شروع ةيقي رفأ 3 ميسر  das,عمل د قالا رفا  das à mio3  

 bia نموملا دبع نب ET di ةلود ءرسر١ شيندرم ىنبارابخأ سرد ةيقيرفأ

dax »وابكا , سر و ةراغ  Jiس4  , ste al, d 225 ESما يي ميري  

 مربع ةينأغ نبأ ناش نعربقل , ppp روصنملا بوقعي ةلود » مو sd ةدواعم

 نبرصانلا ةلود ء ,my ةيدبملاب ذقنم ىبأ لوصو نع رمش pra دارج رايخأ ٠

 ,sl dal ةيقيرفأ ىلع ةيناغ نبأ بلغت » mur ةقرويم 37 سرس روصخلملا

 ةلود , سس« سرفلا نبأ ةروث , puy داههل رابخأ , مسلس صفح يأ نب دمحم

 نب لداعلا ةلود + مسو روصنملا ىخا عولقل ةلود 4 pu رصانلا نب رصفتسملا
ne Sen bis etرثعع نوضانلا جرب هيسرتلا»«ةلوخ  , 

 نع pl por روصنملا خا نيا ىفترملا ةلود , سءم نوماملا نب ديعسلا ةلود
B * 



 أ &[

Ai {pos (pes cal axنع  Lisةدماصملا نم نيدجوملا لايق  Jus 

 نبا ىدب dis نع pad à سب: قيوسلا ءارسما ردي cé نعول م سد نرد

 سو ترهات ةعيقو « مساي» صفح lunes ىبأ ةرامأ « pvp ةيقيرفا كولم صفح

 تأ سس دمك هياويملا كانهم à سو Les نمقلملاو برعلا كلهمو ةسوفن ةعقاو ؛

 ie al ةيالو Ne dass il ىلع ديز يأ هنباو العلا y ةيالو < سدر صفح

 دادبتسأ ءسدد LS ياريمالا ةيالو 6 pau صفح ىبا نب دمحم ىبا ىب هللا دبع

 ةيالوو ةيناغ ىبأ كلهم pay ةنيطنسقو ةياجب 0 سمو ;dl LS ياريمالا

 غسل ةريوك à quan ةراويبو ىاطلميلا) | ةوطس « par ءايركر ىحك يارممالا

 ue A ء سو, سلدنالا Gé لهاو ةيسرمو ةيسفلب ةعيب « سدو سلبارطب

 ىف سلدنالا Jo لوخد ىع pad « ay ناسملت يف ىنعربشأ 4 سوو ىرشوج

 ENT 25( دبع pl) رصقو ةبخطو ةتيس لها Less » سوو ةيصفشخل ةوعدلا

 pp اهسفاقتنأو tale ةعمب [pp me نبأ. ةعيب « مو ةيرملا ةعيب

desىبحي ىبا كلبم . م.ع ةسانكم  LSىاىناطلسلا كليم. ع.  LSل  

Less »رصنتسملا هللا دمع ىبأ ناطلسلا  frنع مب , م. ىنامذلا دمحم ةروش 4  

 ىنب نع pl , م,ع هل حاير ةعمبو قاما ىبأ رارف . مب ناطلسلا اذه رآثا

 ىغب دوفو , مب ةيصفخلا ةوعدلا ىف ةكم fol لوخد , عاو متبككنو ناعنلا

 لققم . مربو dites JM نبأ ةيلوأ نع val à ممم م رهغو ىادوسلاو نيم

Eenحيز ىبأ نب مساقلا كا رادع ب نس ايلا لعب نا است ل درا  ler 

NÉجورخح , سعب  alu]ةايسملا ىلأ  gpsعسب ةدواودلا ةخجشم لققم ,  ' 

padةيغاط نع  dé]سنوت هتلزانمو  quaكلهم +  us,ةلودلا  (glدبع  

Alممم بطلا دوعلا ديعس ىباو ىمسشل يا ىب  lets, SEA fol laut,عم  

ls ععد رصفتسملا ناطلسلا ٠ , desقئاولا  (gsرصنتسملا نب  FEVء  

 ,sell lets LE عم FE نبا دادبتساو ىمسحلا GI ىبأ ةبكن



 [ط ]
 ءاقلا صفح ىبارممالا جورخح * 4 هتعاط ىن ةياجب لها لوهدو سلدنالا نم

 GI Jane à posa le alt باننا لا ext , gas ع
PPSكح مله سال اس سوط سجل  colis pepe 

 poele ىلاركاسعلا ناطلسلا ءانبأ ةدايق نعربشل , عمع ةميطنسقب ريزولا

 pv ةراع ىبا نبا ىىدلا روهظ , مهب ul نب ناقع عم ناطلسلا رهص ٠
 لوخدو ةياجب قاحأ ىبأ ناطلسلا قاحل por ٠ ناطلسلا ركاسع ىضاقتنا «

 سراف ىبأ مازهضأ , مد: أ سراف ىبا رممالا دادبتسا à عمو سنوت AT ىدلا

 صفح ىبأ رهمالا روهظ , م. قاصتا ىبا ناطلسلا ,spa هتوخاو هكلبمو

 Lo ع — “ ناطلسلا ء”الهتساو ىدلا جو حب هرعت

 pau ةيدبملا هتلزانمو ةقروممو ةبرج ةريرج ىلءودعلا ءاليتسا , مير هكلبمو
 ياريمالا ةكرح à مره ةنيطنسقو ,SI ةياجب ىلع ءايركر Li ريمالا ءاليعسا 4

 SG نع al , مبب le alé نب ناقع ةلزانمو سلبارط ىلأ ءايركز
 pos هسفدلا يعاد سوجد نبا قاطلسلا: اقع ورح pue نايك لا 10
 ميو Se se ىبا نبأ ةيالوو ةياجب بحاص سانلا ديس نب نيسحلا باكلبم «

 ىبأو ىزازافلا هللا دبع ىبأ كلهم . .pv صفح جانبا ةعاط se باؤلا جورخح

 at ناطلسلا ةعيب ء ميس صفح Gi ناطاسلا كلهم + ماس يملا نب مساقلا

pr dune ASS pur 2eنب قسوي ةاسارم , عبو هينب ربخو ىناهلس  

copiesنيرم ىغب ىناطلس  pvجاده لققم +  dax,داديتسا, عام بوعكلا  

 ىضاقلا ةرافس عم. ةياججب بحاص LS al all كلهم , ميو SL نالع ىبأ

 كا ةباعم pui نسعد ىلا ae هنأ دا ب ةرافس , عمر هلققمو ىنيربغلا

 ىبا ناطلسلا ةعيبو ةنيطنسقب (aa نيا :ةروش عمم رغ نم نجلا ديع

nn té ee.سبل تراس ل ا يس  CSقاما نبل  
iles crée dll os y , pay bdسنو3  eleقارا قيس , عدم ةياج  



 | ى ]

alu! CSSةبرج راصحل  ce FAVكلهم  AURAIركب كب ةعمبو ذ دي صع ا  

 ىنزم ىبأ Less + عمو ةر ضل ىلع ءاقبلا ىا ناطلسلا ءاليتسا , عمم ديهشلا

asنب  clesركب ا ناظيملا ةعيب » 64:  el « 4١م dial, 

 RE ل à pes alu ىاطلسلا
 de + Lol eo , مه ةرسضملا de sud» نب SE al ناطلسلا ءاليقسأو

 داولا دمع ىبركاسع ةلزانم , ع4 «ريبكلارف 5 كنان ىبأ ةبكنو ناسا

 ليايبللا SE al AE He AOC ةياحب ريغ وأ sou ء معو“ ةياحب

 eMuxul 6 Op هعوجرو ةرسضمل للا ركب al» ىناطلسلا ضوهذ 6 dd ىنبع

de $ «|يح اذا كلبم ء هدم 00 ىبإب هعاقيأو ةردضملا  plةيالوو رع  

 le هللا دبع ىاريمالا ةرامأ , هدب bel XNA Av ىبأ ةيالو 78 ىولاقلا نب 55-4

 نبا ةلادا on LUS نولاقلا ةملوتو ile ىلع ءايدكز ىبا رممالاو ةنيطغسق

 لمقم ” كل نارع فا ىبأ روبط ,414 رهبكلا ls, Al XNA AU Lo ىوتاعلا

 يأ !ep عم ةقشلا ةعقاوو JU) Lol 2 سمغر ةعقأو » off رع نب مال مم

 راصح ء هلع ةرسضخملا ىلع هبلغتو ديرستلا نب مهاربأب DES يبالجأ 2, هررس نارع

 ! حفانلا كلهم < هرد ناطلسلا ركاسع pts تكدر يجد sl ةياجب

 ىلع ليضفلا ةيالو ofV ىنوتلاقلا ىبأ لتقمو sul XNA ىبأ ةيالوو راو مما

 ةلسارسم رنا سايرلا de5|, se ربقأو سراف »| رممالا كلهم : .om ةنوب

 برغم ا ىلأ ALU ةكرح / هرب رب داولا لماع »< de dal ul» 0 برغم ا كلم

 4 هرب يدك وف 0 هربا عسانا كيس ىوب Se > هك / درب ع تكدز ممات بي رخو

 al) NAS ىباريماألا ةافو 6 CEE CAEN ءاقبلا ab راد مع نب سراف ىاريمالا ةيالو

dal diseهربا  LES cr pl éكلبمو برعلا  DESىلع هينب بالجاأو  

dl4 5 ميني 5-2  ail ess versةيالوو زيرعلا دمع عما  | deنب  

3 

 هم ب DER ىلع ىكم نب دجأ ةيالوو x ناش mel كاس نيكا فاف 0

1 
| 

À 
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 mure LS ىبا رهمالا كلبم * همم نمكا فات نب سابدلا ىبا رزولا كلهم

 ' .ءب صفح ىبا all هنبأ ةيالوو ركب ىبا ناطلساا كلبم ous‘ ةياجب

 , هم. اقبلا ىبأو 2 سراف ىبأ هيوخا Rares ةرضعلل ىلا سابعلا ىباريمألا ىحز

 ىا ةيالو ogg صفح ىبا كلبمو ais . فأ ىلع md ىبأ ىناطلسلا ءاليتسا

 عم متعقاوو سوسبد ىبا نبال برعلا dues fon ds ىلع لضافلا سابعلا

 sg ناو دقلا es se جارفالاو سةر ةب ةب صمت ااراصح * ههرب ناو رمقلاب ناطلسلا

 ههب اهيلع ا عمار ها ءال وت سأ رث ة le, dés ىلع لضفلا رهمالا ءاليتسا 6

 هب. قاحا ىبا ىلراأ ه بها ةعوبو ل.ضفلا كلبم 004 سنرت ىلا للدضخفلا ةكرح 6

 ةدافو: < sy So نب سابعلا ,De سوت ىلا ةميطنسق بحاص ةكرشلا

 Le “ هرب سملبار ط ىلع ىراصنلا ءال sxul هبع ناذع ىبا ىلع lé بحاص

 ىلع نافع يبا ءاليتساو مهاربا نب come ةعقاو * هوو سابعلا با ناطلسلا

fav ARRماو هضالا نياق  LS CSSاليقسأ “ عايد  de gl <| el al Lu JT 

fa eleخف ركذ  ieىلع سابعلا نا ءاليتساو برغملا ءارمأ ةدوع “ هدب  

dialهو : >“ RAS.ىحيا نإ حا  SD ILES 1,4 LSناردعألا  NAS 

on dl < de aiءالئعشاب كفك نيكا فات نب دهم نا بجاد كليم  

 de ىلا دارلا sue ىو ومع قا: نحو هم رةيا de سايعلا بااواطل

 ىأ ناطلسلا كلسم * همم سنوست AT ركاسعلا ie onu سلدت خو

ë nl]هيداقتفا 664. سنود  pmeةزهح نب  A Forهو ع ةيدسملاو  

 ماظتناو رزوتو dois = $ sgv “LA ىم ءارمالا كدلع دما “” هود = 6 ٍ

dx4 لاا 1 q belدو لهأ ةروذ 2 °4  doكلرمو  Lolلكلا  y'#5  

 ةافو ' برب رزوست ىلع ءايكز رهمالا ةيالو ء sui رزوت ىلع لومله نبأ بلغت



[»!] 
 هيخأ ,LA 595 ةيالو ىلا رصقنملا عوجر * سباق ىلا ناطلسلا ةكرح

dbis de 21 5برب 55,  © dasميهاربأ رممالا  delaعم ةنيطنسق  

 ىراصن ةلزاخم « »مب مجهاربا ريمالا 56, رف ىلع نب بوقعي ةافوو ةدواودلا

és)امالعتتا ورم ةيدرلل  Lolo, dos,نو  Lireرع  self 

 ,elle + ةبرجو سياق لع le نكات لع

 « ىرب» Dh ةركسي :ءارصأ ىترم ca نع رس“ « نورس زورمع os با ةيالو «

 JA « نسب ة ماجاب عمنم ىبأ sus ةطفنب CH ىنبو رزوتب لومل ج ىنب ةساير

 GB 494 سلبارط ءاسور تباث Se) نع 74 ever سباق ءاسور ىكم ىب ىع

 راجتال طاقسالا ببس ركذ نم دب ال ج مالكلل ج ssl لدن تيم

 صنلا ىنام ج ىايعلل ةروصم جي باتكلا اذه تافغن ىف ةدوجوملا ين باسنالا

 تاياورو ةلهلق ةديافو à dés تابيعم Las ناوهو ج نابتسا دق لامكلا ىلع

 ةعافمصلا لها ةقاط قوف ي ةعابطلا فو ركب اهريوصت ىالو © das مغ

LSىلع كتسينت ىلغش نم تغرف  (esجب. تاطلغلا نم ىنقاف ام  

 رشعي نم لاساف يه تاطقن طوقس ه ةفيفخو تافيححت « ةظيلغ ىنمب ام

 Head يا pollens مخ uns قطبا نسكت نا اهملغ
 4 A دنع ىنأ A يت مملم ريغ نوكا نأ ىف ىدخلا عم لسكلا وا

Lioئروصق. ىققمت 5 كاملا اذه :ى بيبقلو ىادملا  jeصقتو'ةعياصالا  

 ons اطيشن معلا سوح ىلا تدرو تفك دقو 5 لامكلا ليصحت نع ىتوق
 ىف نا نيظا ,eus ج دارملا نم اديعب Log die كردص ىكل 5 داقعالا

 كلا ل وكل الييقليلل دل) قيال aus dd Du eut وت ةليافككلا ةيابعلا
 ىبسحل كلذ عمو جي لاجرسلل sk Deal aus jus أ كاجالا نك

 D A el ds bles هسا قديط
 وهو نودلخ نبأ مالكو لقي اذه اغمالك دعب رث ج نممأ 15 Les Los ىقفوم نا
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 عيش اوه Hall: ba lé LE Gris st, ee دارس ل
fesنم  Leu) fatنمو  Ci)اوبلغو ةيفهلا ءايحا نم مفل  JA, Ad 

 ةوادبلا ةنوشح نم ملاوحا تبلقناو ميديا نم راصمالا اوعزتمناو Pal ىلع

 روغتلا ىلع اوقرتفاو للحل اوقرافف sad ىزتو كاملا زع ىلا GA .ةجادسو
 نيطبارمو ةيماح اهب is LA كلامه نم ةيئانلا راطقالاو ةديعبلا

ueنم كلملا لقانتو ىدارفو  areتسيب ىلإ تيب نو «رصنع ىلا  

 ds رف قارعلاب دعب نم سابعلا ىنبو ةيمأ ىنب ةلود ىف مكلم لعفتساو
pilier SESهعلبق م  dsنم  

 cale plant cotes Lalonde es هي سلا كلا
 رعلا لظ ىف ,fes JL شمعلا ضفخ اوباطتساو ةعدلا داهم اورشوتساو

ddl,نم تتلفنأو ةيدابلا دبع اوسنو ةراضخل اوفلا ىتح  LM Raoul 

 ءاضمو قالخالا ةوادبو نيدلا ةنوشخ ىنم مثلا اوبلغو كلملا اهب اولان ىقلا

 ىف الا ed, Jai هباشتو ةفاقثلا اليل ةيعرلاو ةيماحل كوتساف برضملا

(1) Le ms. B porte : { صمع di LIRE ٠ 
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 اوعزخ بسنلا ىف ةكراشملاو dt ى ةهاسملا نم ناطلسلا فناو ةراشلا

 نم اوضغو ملئابق هوجوو ,polie مصاهعا نم هيلا نيلواطقملا ىفنا

leمحومط  Bal DE ba,نما  dlاقبل  des, 
 bee AU pas, dit Lebl نيدنلا بزعلا نم عتليبق fo lie ئح

dslدجملا ركذ موسناف لذلاو ىسفل ةطخ مموماسو رهقلا لابو موقاذاو  

 نمل الوخو 6 ةيامحل نع ءازجا اوراص ىتح ةيبصعلا ةرصن عوبلسإو زعلا ةوالحو
 دقعلاو JA مرمغل اورمصو ةمالا نمب نمقرفتم ,Less ةصاخل نم مدبعتسي

 مسفنا ,bise زعلا ةيحيرا مقلخدف عئافصلاو ىلاوملا نم ضقنلاو ماربالاو
 ةيماحل لها برعلا حردناو ىقنلاو JAM تسدب ,boss ءافلقل اورجت كلملاب

 دبع زركادهالر au ةوادبلا لاوحا bah نو: ,apte رامغلا ى
 هللا ةنس مالا نم مدعبو RSS نم ىناش اوشالتو اورشدف اهسوردل باسنالا

 ديرقل ىولوتملا ناكو ج اليدبت هللا ةنسل دجت ىلو ose ىف تلخ دق ىقلا

 كلملاو هدعب نم ,LU نيدلاو مالسالا لوا نم هساسا els رمالا دعاوق

 اودطوو Ml SLA اورهظأ ءايحالا ةريزغ ددعلا ةروفيم برعلا نم لايق
 رضم ىم امأ لودلاو مثلا Lake اوبلغو ملاقالاو راصمالا اوكفو ةفالخل ىانكأ

 ls نزاوشو ميلسو نافطغو géo ليذهو دسأونبو ةعازخو ةنانكو شيرقف
 بوعشلا نم ميلا نمو, ةعصعص نب رماعو ركب ىب دعسو فيقث نم

cbئاهنعلاوةاخالاو  ls pe dues we L AU Lu,ناز نب [ 
 us لبعو ةفينح ىبو ركشي ىب نم ميوعش ةفاكو EL نبركبونبو
 ميلا نمو سيقلا دبع LUE نب رفلا ومب à هللا متو ناش ىنؤب لف

 انبا حرزخلو سوالا هللا راصناف pre ابس نب نالبك نم رت ةينهلا نم امأو

 pie dus معتخو ناده 3 دزالا لئابق ,lus ناسغ بوعش نم ةليق

(1) Le ms. B porte dal ce, 
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 نب ترحل ىنبو ,oil, al ديبزو دارمو سنع نم ,Lil ةفاكو

 رمج نم امو ابكولمو ةدنك رث اهنوطيو مخلو Lily, cab نم 3 بعك
USنمر ار يه  soil]يم لماععلا  slرئاضعلاو  

 روغتلا عتعلتباف deal ةيمالسالا dt عققفنا ae ىالحالاو -
 قبي مف ةرركذملا EN متمحل ساو ةدعابقملا راطقالا متلكاو ةمصقلا

 ةقاع الر ركب RO ا ا
 باقعأ باسنا ىف مئامسا ركذ نم عمسي امالا gel ةباصع الو ةيانج لمحت
 ىمب اولخدناو دالبلا ىن اوعطقتف pales لومخل ىولا راصمالا ىف نيقرفتم

 csydl ىلع ةلاعو دئاذلل ,Les ءارمالل الوخ ,bal اونيبتساو اوغبتماف سانلا

 عئاضب تبلجو ماوس ىديأ ىف رمالاو كلملا راصو مرمغ ةلملاو مالسالاب ماق

pla)بلغف مقوس ريع ىلا عدامصلاو  lelةيقوجلسلاو مايدلا نم قرشملا  

 اذه ىلا Ras ةلقانتم لزت ملف هتلودو هككلم ىلع كرتلاو زغلاو داركالاو

 لقانتت لودلا لزت ملف Last sel ىلع ,all ةتانز نم برغملا رجاعا بلغو دبعلا

Rasناك ىنيذلا يوعشلا رتكا ضرقناو دبعلا اذه ىلآ دعب هركذن ام ىلع  

 ةقبطلا هذه بوعش ةيقب ذبتناو ركذ مل قبي ملف ءالوه نم dl غل

Jahامس سس  JA béslie À nelلف ةفرمدلو ةرادبلا ارك ,  
 تايايغ ىف اودعق الو ميعنلا رحب ىن اوفرغ الو ىزتلا ةكلبم ىف اوطروتي
 مرعامت ديقنأ دقل ىتح ,Lad,5 راصمالا

5 à, لارا <b 4 nel sal Se 

re Res 
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 قئفالغلا تبذ ءاملا ىف تقمذ نأو او»ب ىإب كولملا نوعوري اوناكو

 قناقنلا تويب نم اتومب ىدباو اطقلا نم ةالفلا ىف ىدها كوجابف

 ماشلاو ةيقيرفأب قرسشملاو برغملا نم Ad ىراكك ب ءايحلألا هذه تماقأو

Let,ةيلهاجل ىف نالهكو رضمو ةعيبر نم مفلس ناك اكن امركو قارعلاو  

Liesاهناشوه ىذلا مرهلا لودلا قرطو ىاالسالا ىبرعلا كلملا ضرقناو اورشكو  
 مئايحأ ىلع ةرامالا مولوو لودلا متليعتساف اقرشو ابرغ ليه اذه ضعب زمعأو

 ار للا ماعلا و de bel, Jul, Las, Lola لوب عوعطقاو
 راسل متت نأ نفقسال لود sax fl, exil ue ahel ؤئاس
 هب عقو ىذلا ىرضملا ناسللا نأ رث مفلس برعلا نم لايجالاب 545,

 ناو ةمجلا ىلا اولامف هبارعا لدبتو Ras دسف ىناءرقلا هب لزنو زاجالا

 بارعالا لجا نم ةملإب اوفصي ىنا اوققساف déc let ىف عاشوالا تناك
 ىف بوعشلا io du, M ركذنلف [desc برعلا ras انلق كلذلف

 ةعجانلا ءايحالا fol ركذلاب frs صخغو قرشملاو برغملا ف ةقبطلا هذه

Leu] HAعقم وو,  pe palكا هير دال  D 
 he كا نال عرابسا قمردعتسف ,dal : ةميعيزفا ىلا ةنعجطلا ons قه

call aةعلاببلا راثلا 3  dal Ja Le, beeهيلدا اطيز  al 
 نم مرابخأ تناكف كلانه لودلاب اوطلتخا lus لاله ىنب نم قيرافأ

 ss ةقرب تناكف برعلا نطاوم رخآ ,Le ج اهانبعوتسا كلذلف اهرابخأ

Lasىف مل تناكو رماع نب لاله نم 55 56  dsرابخا نييديبعلا  

 ىسلدنالا ةممأ so) نم ةوكر ىبال ةعيبلاو = pl ةروقلا ىف مممياكحو

 ملسو لاله ونب زاجا الو نميديبعلا dis ىن ابملا انرشأ دقو ةفورعم

 ps رمل pue LL) 5 OLD كالت ىبب عوطلاخت برغل ىل
 دبعلا اذهل ةقربي منطاوم ىف ىقبو برغملاو ةيقيرفا ىلا برعلا لوخد



 هوخاو بيذ وبا {alu ةيامل هذه طساوا gas ناكو.رفعج ىنب ءايحا

 ىنب نم fé نوعزيو ةزعلا ىف ةراتف برعلا ىف نوبستني مو JS نب دماح

 pol مستما Gael هاما ,sb كلذك بيه ىف ةراتو ملس نب بعك
 ىنمب Les مدعبو متباسن نم ريثك نم همعمس ةراوه نوطب ىدحا ةتارسم نم.

 مدقم دالوأ ةيردنكسالاو ةريبكلا ةبقعلا نهب امو مالس دالوأ ةريبكلا ةبقعلاو ةقرب

 ديبل ىلا نومستني اعم مالسو مدقمو دياف دالواو das ut دالوأ نانطب مو

 رماع نب ةعيبر نب بالك نب رفعج نب ةنيه ىنب ديبل لوقي مضعبف

 يعش مالت ىل ركذو ملس نب بعك نب زازع نب مدقم مدقم ىن لوقي مضعبو

 براحم ىح lee‘ عمو رازن نب ةعمبر نم مدقم دالوا نأ ةيكرتلا دالوأ

 لإب نوهتني ةحاور ىو بالك نب رفعج نم منا لاقيو رفعج لاب نوهتني
 ىف نوهتني ملك ءايحالا As نم ةعجانلاو اضيأ رفعج نم لاقيو دهبز
 ةقرب ىف نافطغ نمو ديعس ىبأ لاقو ةلبقلا دالب نم تاحاولا ىلا ميتاشم

 ىنمب اهفو كلذ Le, dsl هللف نافطغ نم ءالوه لعجل ةرازفو ةحاورو بمه

 HE كلانه ةرمجلا ىاون ىف نولقتني ةلاحر RS رصمو ةيردنكسالا

 نم ةقربو ةبقعلا ىجاون ىلا ىتاشملا ف نوجرخيو Al ىكسلاب اهضرا
 RS po JA مراغم ميلعو ةتاول نوطب ىدحا ةرانزو ةراوهو ةتازم

LU54 برعلا نم e pas YAنم نئابق ديعصلا ىاونبو  

 DL le اهلك خسنلا ىف انه ] ةعمبر نب بالك ىنبو لاله ىنب نم برعلا

 ضرالا y حالسلا نولمحو Jedi نوبكري ةريثك ll [دحاو رطس

Lolناطلسلا جارخلاب نوموقيو  fesنم كلذ عم  ph oil 
 FR او ناوشأ نم ىكقالا SN رسل كاس ل ري .
 نم ملك ةقرقفم ءايحاو ةددعتم LS ةشبحلل دالب ىلا à Lol ضرأ

 منطاوم ىلع Lol اوبلغو رافقلا كلت اولم ةعاضق نوطب ىدحا ةنيبج
 م
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 اوجازو مكلمو  dalنإوسا نولي نيذلاو اهفارطا ىف ممكراشو مدالب ىف

DS HE, ds sas عداج اك و متكلا الراب نوقرعيي ملم 

 كلت ىف معم لزنو ةروكذم  SLIنم  olىبأ نب رفعج ونب سوق ىلا
 بلاط  Gasنوفرعي مف ابنم موجرخاو ةنيدملا اون ىلع نيسحلا ونب ميلغ

 ملاوحا بلاغ ىن نوفرتحيو ةرفاعجل ءافرشلاب منيب  SLرصم ىجاونيو
 اليأ ةبقع ىلا ةلبقلا ةبج نم  letدناعلا ىنم مروبج ماذج نم (1)

 ناطلسلا ىنم عاطفالا كلذ ىلع غلو ةيدانلا كلتب ةلباسلا كرد ميلعو

 أهنورتمب  patesىلا  désنم ةبقع ىب ءايحا اهيحاونو كركلاب قرشلا
 ماذج  deal il, Laكرد ميلعو ةيوبنلا ةنيدملا ىلا متلحر ىقتنت

 ىلآ اليأ ةبقع ءارو اهفو منيب اهف ةلباسلا  JU ENTةعاضق ىم ىلب

 عبنيلا ىلا مزالا نمو  Josلّئابق هيحاونو ردب ىلا عبنيلا نمو ةنيبج نم

He نسح ىنب نم ةكمب ءارمالا عم غلو جذم ىنوطب ىدحأ ديبز نم 

 ةاخاومو  Lessنمب  Seةنانك نم ةبعش ىنب لئابق نهلا ىلي امم مهتملاو

Ph ةرفاو عوج ىف ةعاضق نم مرج لئابق اقرش ةزغو كركلا نيب Les, 
EP All <a, ناطلتملا' معطي نوعا نارها) 

 دجن لفاسا نم ابيلي امو ناعم ىلا  Leونب ماشلا شرا ىف مدعبو ءاهت ىلي

 نم ارم لاو سبنس نم ةئراح  essلضف لا ةوخا  dtىف برعلا ىلع
 ةثراح ءارما ضعب ىنربخاو دجن و قارعلاو ماشلا ةيرب  Ofنوطب نم سبنس

  «sbنيبتي مبف ىثط نم قارعلاو ماشلا ءارمأ لضف دالواربخ ىالا ركذنلف
CONTENT 

(1) Le ms. B porte دياعلا 



 قارعلاو ماشلاب متلودو fre انبم ىنبو es لا ربخ

 ةرسير هلو ماشلا نمب ام ةلاحر مو لضف لاب oise برعلا نم di اذه":

 ىف نوبستنيو نيتلحرلا ىن Las اذكه ىنوبلقتي زاهلا سرا نم دجن ةيربو

«sbبلكو ديبز نم ءامحأ معمو  Aie,ىف مضمانيو مل ىالحا جذمو  
 نأ bel نوعزيو ةعيبر لأ ارمو الضف نأ نوعزيو ارم لآ ددعلاو بلغلا

 ضراب اوناك ملك لضف لا نأو ىلع لاو انهم لآ نمب هدلو مقفي الضف

 تسماقأو اهيحاونو صم اولزنف اهنم موجرخاو ارم لآ اهملع مبلغف ناروح
 لا لصتا رث اولاق اهنوقرافي ال M ىتح اهب مف ناروحب Reel نم دهبز

 ةلباسلا حالصا ىلع معطقاو برعلا lat ىلع ,Ph ةيناطلسلا لودلاب لاضف
 ةماع Las ىتاشملا ىلع موبلغو ارم لأ ىلع اوربظتساف قارعلاو ماشلا نمب ام

 الا .ةيربلا ىلا نوعبقمي ال ىرقلاو Jul we اميرق رماصلا moe قف دا
 مفلحو مفيفل ىف نوجردنم بارعالا قيرافا نم el معم تناكو لقالا ىف

 ارم لا نم ناك نم رقكا SM لضف لال ناك ابك د يبزو رماعو جذم نم

 اذكه ىنط بوعش ىدحا سبنس نب ةشراح ونب اددع عرفوأو ءايحالا كدالوا

 لولت ىن دبعلا اذبل نوبلقتم ءالوه ةثراحو متالاجر نم ىدنع lex ركذ

 لوا اوناكو تعستا دق nés (SL نطاومو رافقلا ىلا اهنوزواجي ال ماشلا
fes Venنم  lis alءاجا ىلبج  busاوبلغو  Lakeىنب  ulممورواجو  

 تثروو دساونب ضرقنا 3 جاهل لزانم نم ديفو Lao نطاوملا نم مل ناكو

 ضراب ممتن Ji اوشرو كلذكو دجن ضرأ نم خركلا ىلي Les مدالب ىنط

cts Je y Se IE LESديخي  
 وبب re نييزاجلا ربما لاو ديعس نات ا دنا 0



 ,le fl قارعلاو ةئيدملا نمب مال sy jet ةلوصلاو us ونبو مال

Ltd umا ع ع و لقا يدلل  
 ومع نب نعم نب دبعم نب تلفا نب ةيدعونب ىنط نم .ةيزعو لاق ماشلاو

 نم ,Less, JA رقلا نيع po (4) لعن نب نامالس نب سيفع نب

sieىف دبعلا اذهل ملزانمو  ailesىنب عم ميتاشم ىنو تاسيئكلاب  

 دوسجالا مدوطب نمو قارعلاو ماشلا نيب ةلوصو ةراغ لها مو sb» نم مال

 Mo ديبز ديعس نبا لعج دقف لصوملاب نولزان ديبز متوخاو نينطبلاو
 ىنب ىف دبعلا اذهل لضف لأ ةسايرو gi نم ملعبي مو SE نوطب نم

 لضف نب ةيضغ ىب dise ىب عنام ىنب انبم اذكه هنوبسغيو امهم

 عيمس نب ردب نب ةمصق ىنب ماس نب ردب نب prie نب ىلع نب ردب نب

 ةسابعلا هتدلو ىذلا وه اذه اعيمس ىنأ مواعز لوقيو عيمس دنع نوفقبو

 ديشرلا ىن ةلاقملا هذه نم هلل شاحو ىكمربلا ىبكي نبرفعج نم ديشرلا تخأ

dal,ملاثماو كمرب ىنب نم مهلا ىلاوم ىلا ىثنط نم برعلا ءاربك باستنا نمو  

 دقو fus نم اونوكي م ذا ىحلا اذه ىلع ءالوه لغم ,dub لعيحي دوجولا نأ 3

 بويا ىنب ةلود لوا نم متساير ادبم ناكو باتكلا ةمدقم ىن كلذ لغم مدقت
Sail st JEقرملا تاعك 3  latهعمو قشمد حرمب لذاعلا قرد  

comeعومج ىف بارعالا 2 ةعيبو نب دمحم نب  RSةسايرلا تناكو  

 لفغد نب جرفم مهريبك نأكو ىط نم حارج ىنبل نيييطاغلا دبعل ملبق
 ىنب ىلوم نيكتفا ىلع ضبق ,else ةلمرلا هعاطقا نم JS حارج ىب
 نيتسو عبرا de ماشلا ىلا ءاجو قارعلاب رايتخب de عم مزبنا امل هيوب

QU,نيدل زعملا ىب زيزعلا لاتقل ةطمارقلا عم ىحزو قسششمد كلمو  
tea]رصم  Reyبرشو زيرعلا  HSEنك جرفم هيقلف  kiss 

(4) Dans le ms. D ce nom est écrit لعب 



« 

 اذه حرفم ناش لزي مو هتلود ىف هاقرو همركاف زيرعلا ىلا هب ءاجو

ass!ةنس  anنم ناكو ةياعبراو  sf,ناسح  cles setsزارسجو  Lo 
obusمظعو هدعب  disةرصف ىنسييمطافلا ءافلخل نيبو هنيب ناكو  

 ابسو هلستقو SA Gt pas مزهو ةلمرلا مده ىذلا وهو ةماقتساو

 ةلود روم نم هريغو ىجسملا ركذيو ىابتلا هحدم ىذلا وهو هءاسن

 ىنب مزاح نب ةعمبر نب لضف اذه جرفم نب ناسح ةبارق ىف نميديبعلا

 لسضف لا دج وه اذه الضف لعلو ردب cul, Las نبردب هاخاو حارج
 ءافغلبلا باصعا ورانا: ناك راع ىم هضم ىلع نردد 7

 دركنو رصم ءافلح عم ةراتو Gui عم ةرات لضف ناكو سدقملا تيبلاو
 ىلع لزغف ماشلا نم هدرطو شقت ىنب لفاكو قشمد GNU نيكدغط كلذل

 US us ىألا ةسعبسب ةقدنم dos هفلاحو dl ديرم نب ةقدص

Bo EEنب  psىناظلسلا لع  Le sousامو ةياهسج ةنس  

 ةلودلا فرسش نب شاورقو اذه لضف هل عمقجا ةنتفلا اهفيب تعقوو اهدعب

 LA ملكا وناك SSI ءارمأ ضعبو لسسومل بحاص شيرق نب لسمو
 مسمركاف افلا للا اوبرهو برك ىدي ىنيب عمالطلا ىف اوراسف ةقدص

 اذا ىتح دادغيب ديرم نب ةقدص رادب ةعيبر نب لضف لزناو ميلع علخو
 ةرجك ذخايل ةيرملا ىلأ جو رخل ىف Jess هنذاتسا ةقدص لاققل ناطلسلا راس

M 485 dl pb dieمو  areناطلسلا  Rs Lennyىبا مالك  
ls Aالب حارج لا نم اردبو اذه الضف نا ىجسملا مالكو همالك نم  

 هضوبسني منال مدج وه اذه Les نأ fous ءالوه ةقايس نم ربظيو كش

 ىنب ةعيبر نب لضف pal دفعوهو جرغفم نب ىلع نب ةغيبر نب لضف
 لوطل حارجل ىنب ريبك وه ىذلا حرفغم ىلا ةعيبر اوبسن ie لعلف حار

sx allلفغلا ةيدابلا نم اذه لغم ىلع ةظفاحملا  Le,اذه ةبسن  Ses 
 اروي



Lo 

 نب حالف نب ةعيبر نب لضف لا  prieعضعبق ىط ىف  desةسايرلا نا
SL نب كوغلا نب ورع ىنب انه ىنب نم ةصهبق نب Gi تناك ىط ىف 

 ىلع ىرسك هكلم ىذلاوه ساباو  sadام دنع رذنملا لا دعب  Jiناعنلا

 ىئذلا وهو رذنملا ىبا  ileىلاخ , 5-ad se subiلردت و ةيربل لع

 ةصيبق ىنب ىف ىط ىلع ةسايرلا  hoىنب لعلف مالسالا ةود نم اردص
Al برقا نم غف مباقعا ضرقنا ناك ناو مباقعأ نم ءالوه لضف لأو حارب 

 بوعشلاو ءايحالا ىلع ةسايرلا نال ملا  Liبسنلاو ةيبصعلا لها ىف لصتقي
  LTلاقو باتكلا لوارم  alوجرح ال منا ىط باسنا ركذ اقل قع مزح

Je, Le امو اهوفطواو ىلسو ءاجا dus اولزن دسأ ce عم ىنهلا نم 

 ممم ريتك لصفو قارعلا نمبو منيب ام دسا ونب  Psدعس ىنب ةجراخ ونب
Riyal دعسالاو شيبحو dll متو ممأ ىلا ةبسن ةايدج مل لاقيو © مرطق ىب 

 , eleكلت اونطواو ىنط رضاحو بلحب اوقحلف داسشفلا برح ىف نملبيل

oil اوماقأ مناف دعس نب de نب بدنج ىب نامور ىنب M دالبلا 

 لاقي ناكف ( ali all Jeةجراخ ىنب نم ىطرضاحو بلح لهالو
 نويلبسلا  ulلضف لاو حاربل ىنب نم ماشلاب نيذلا ءايحالا هذه لعلف

 ةجراخ ىنب نم  deرضاحو بلح ىلا اولقتنا منا مزح ىنبا ركذ نيذلا

Le لاو بسلا دنهل معطوب ىلا: ترقأا قولا NL 
ds ىا dsl هللاف نيرخالا عضوم وه «sl ere, “lbs نم نياسلفب 

 رماع نب ةعمبر نب بالك نم تارفلا ىونب مترافخ تحتو مياسنا نم رعب

 عم اولخد  JSرماعونب قرتفا الو ةريرجل ىلا دجن نم ةعصعص ىب رماع

 صمخا ةيمالسالا كلاما ىلع  boبلخ اوني  ge pi pris LSنب
CSN ىلا Lie اوعجرو مكلم ىفالت رف بالك نب ومع ىنب نم سادرم 

)1( Le ms. B porte : ةرطق 
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 ىلع متساير بهترق امأو sb» ىنم ءارمألا ءالوه ةرافخ تحت تارفلاب اوماقأو

 وهو دبيعلا اذه ىلآو لداعلا LU بويا ىنب ةلود ذنم قارعلاو ماشلاب برعلا

 رصم كولم كرقلا ةلود ىف كلذ اركذ دقف ةياعبسو نمعستو تس رخأ

 كلذ de Lols مركد ,Sail ميهترت de دحاو دعب ,bal مانكذو رمال |

 مايأ ةعيبر نب دمحم نب cause بويأ ىنب دبعل ريمالا ناك لوقف بهترتلا

SEENىب عنام ىيدلا ماسح نددعب ناك  duosلضف ىب ةيضغ ىب  

 تلات زطق عجبنرا الو age dut هدعب pale ىلوو ةياقسو نيتالث ةنس ىفو

 اوشا ندمعي مركاسع ,se وططلا سدد ٠ و ا ا
 هاشنهاش نبرفظم نبروصفملا لع نم ابعزتنأو عنام ىب Lt ةيكس عطقا

AE2 و x lots]ىلع رهالظلا كوك انبم ةافو  snبرعلا  

aie palراسو كرتلا كلم لمفتسا ام  LÀعييشتل قشمد  æS ii dial 

 هل رفوو عنام ىب انهم نب ىسيع برعلا ىلع ىلوف دادغب ىلآ مصعتسملا مع

 لا نم ةعيبر نب ىلع نب لماز هع نبا سبحو ةلباسلا Lis ىلع تاعاطقالا

 هنال همايا ىف ,lake برعلا ءايحا ىلع ارممأ لزي مو هثارغاو هقياعسب ىلع
 نسهعبسو عست ةنس رقشالا رقنس هيلا برهو ميلع ةدشلا ىف هاا ىلاخ

 DS عبرا ةنس انبم نب ىسمع ,ss ماشلا كلمل هوغتساو Lei اوبتاكو
dsنووالقروصنملا  one,ماشلا ىلا نووالق نب ىرسشالار اس 4 انهم هنبأ  Jr 

 cles هيلع ضبقف هموق نم ةعاج ىف ىسيع نب انهم هيلع Ds صج

 ges ىلآ مب ثعبو انهم نب ىسيع ,oui Jus) دمحم هيوخاو ىنوم هنبأ

lourdلداعلا منع جرفأ ىتح اهب  busشلح ام دنع  Liu ex de 

 ةماقتساو ةرفن رصانلا مايا ىف هل ناك رف هتراما ىلا عجرو نمعستو عبرا

 أرق ضقتنا الو نازاغ عساقو نم ايش pas مو قارعلاب رططلا كولم ىلإ ليمو

 هدنع نم اوراسو هب اوقحل ةياعبسو رشع ,cou label مرفالا شوقأو رقنس



(Le 

 دوخأ كفوو  Jeةنس  ASهالوف هنتدافو قح هل نعرف ةرشع  «deبرسعلا

 .ناكم  dalادرشم انبم ىقبو أنبم  àتس ةنس قحل  Sheأدب خب

 = ةنسلا كلت ىف loue كلهو قارعلاب هعطقأو رو ططلا كلم

 نيبتعتسم ىسمع ىنب دمحم داخاو ىومو دجأ هنبأ دفوأو همايحأ ىلآ انهم
 ىناسحالاب ملمتو قلبالا رصقلاب ملزناو متدافو مركف هيلع نيحراطتمو رصانلا

ciel,ةهيسلا 35 حو ةرشع عبس ةنس كلذو هعاطقاو هترامأ ىلع هدرو انهم  

 ,À dal ىلا رشع ىنثأ ىف لضف لا نم ةعاجو دمحم هوهاو ىسيع هنبا

 is كلذ لسصضقاو ماشلا de بالجالاو رططلا sde ىف dus ىلا انبم عجر

 opte ةنس ماشلا باون ىلا مدقتو mel هموق طغتو هيلع ناطلسلا مقنف

 due ىلع J Ris لاداو SU نع لدضف Ji درطب أ نم هعجرم دعب

 اسنيم عاطقا نسو ركب ىبا نب دمحم برعلا ءايحأ ىلع منم ىلوو ميسن ٠
 نيثالثو ىدحا deu دفو رث ةدم كلذ ىلع انهم ماقاف هدلوو دمحم ىلأ هدلوو

 لبقاف ناطلسلا ىلع احراطتمو هب السوتم ةاج بحاص ديوملا نب لضفالا عم

 نم رص ءارمالا رابك ضعب ىل ركذو هتراماو هعاطقا هيلع درو هيلع
 نم ءىت Je ىع ةدافولا هذه ىن ىناجت هنا اهب كدحوا هتدافو كردا

 شغي ,El اهب ءاذغلاو ةبولحلا قاينلا نم ةدع قاس هنا ىتح ناطلسلا

 هسايحا ىلا عجر 3 هقاجاح نم ايش pe لاس الو ةلودلا بارا نم sal باب

 نيتنث ةنس Gi coupe نيدلا رقظم هنبا لوف نيئالثو عبرأ dau ىنوقو
 ةنس lou كله رث ناهلس sal هناكم ىلوو رصانلا كلهم بقع ىنمعبرأو

 ىسيع نب لضف هع نبأ ىديع نيدلا نش هناكم ىلوف نمعبراو ثالث

Lan 6 àكيوو مي ب ددكاخ ربق دنع نفدو 00 نمعبرأو -  

PRES ROSE CE نسل 

0 



 ار

 نب ىيس عج رث ىسيع نب انبم نب sel هناكم ىلوو نمعبرإو تس ةنس

 ىف رصانلا نسح ىناطلسلا ىلو 5 Los Pal ge نب ضامف همقلو لضف

 À منيب ةنتفلا ننكسف انهم نب دهجأ سوراغبيب ةلافك ىف وهو LM هقلود

 نمتسو نمتنث ةنس كلهو ضايف هوخأ هناكم ىلوف نمعبرأو عست dau ىنوت
 ضقتنا رف ةيناثلا هتلود ىف رصانلا نسح هالو انبم نيرامخ هوخأ هناكم ىلوف

 ديعاف ةاهح Lol هيف عفش ىأ ىلا امصاعرفقلاب نيتنس ماقأو نمتسو سمح ةنس

 هع نبأ هناكم ىرشالا ناطلسلا ىلوف نيعبس ةنس ضقتنا رف هترامأ 4

del)نب  comeبالك ونب هملا عقجاو بلح ىجاون ىلا ءاجو ىسيع نب  

 ;AG, fall ىروصنملا رقشق ذمموي بلح des دالبلا ىن اوثأعو مرمغو

pe diقاتساو  Rasمايخل ىلا طختو  Luدركاسع اومزهو اهنود  
Jusرفقلا ىلا بهذو هديب هلتق ريعن ىلوت ةكرعملا ىف هنباو رقشق  

 نتعب À ىسمع نب للضف نب لقمعم هع نبأ هناكم cal ىلوف اضقتنم
 رايخ دفو رث dub رايخل نماتسي نيعبسو ىدحا ةنس هبجاح لقمعم

 à هتراما ىلإ هداعاو ناطلسلا هفع ىضرف نيعبسو سه ةنس انبم ىبأ

 males ىدحاأ ةنس كله ىأ ىلأ 5,6 هوخأ des نميعبسو عبس ةنس ىنوت

 ىنب ىسيع نب ىسوم نب لمازو ىسيع نب لضف ىنب Jin هدعب ىلوف

 انهم نب jus oo pans ىلوو اهتنسل Ve 3 last ف نيكيرش انهم
 ماشلاب Gb ءايحا gags لضف لا ىلع ريما ديعلا اذهل وهو دمحم همسأو

 لصتا 516 هع نبا nec abs ىتم هجازي هدبعل رهاظلا ناطلسلاو

 أراق نب ديحم le ىلع ناطلسلا ربظو هفالخو ناطلسلا ىلع هضاقتنا

absاهع نبأ هناكم ىلوو  ueرماب ماقف انبم نب ناسع نب  
 هلاوحأ تليتخاو deb Jus ةرهملا نع زمعو رفقلاب اذبتنم ريعن ىقبو برعلا

 رومالا ىلو ,dll دبعلا اذهل كلذ ىلعوهو
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 ىنبرماعوفب ناك لوقنف ةقبطلا هذه بوعش نم ىقب ىم di عجرفلو

 ةنيدملا تابج نم ةديرلاو dote ىف بالك ونيف دهب قلك ةعصعمص

PREاهفأ  Ce LRO ne NN TPE 
 مذجو fee رماع نب رمهو ناودغ ليج ىنمبو هنيب ام ىئاطلا طئاسب ىن

fre cutىلا مالسالا ىف ملكاولقتناو دجن نم  stكليف ةيتارفلا  

yesىلا ماشلاب لالهونب ماقأو اهيحاونو نارح  Siدركذن ايك برغملا ىلا اونعظ  
 ةعلق هيف ىذلا مب روبشملا لاله ىنب لبجب ةيقب fe ىقبو مربخ ىف

 بلح ضرا اوكلم ةعيبر نب بالكونبو مغلاب نونعي موملا ,Piel دهخرص

 لئابق نم pal ىلا تلخد ,deg نب بعك ss داركد ايك ابتنيدمو

 D مو مالسالا ds ىن ةثالغلا ضرقناف ةدعجو شيرخلو vais ليقع
 لصوملا منم كلمف يضم عيه ددع ىفي مددع نأ مزح نسا ركذر ليقع الأ

ailleاهيلع اولوتساو بلغتو ناده ىنب دعب  desاهيحاون  deبلح  
à Lasلك ىف برعلا نطاوم اوثروو ةيدابلا ىلإ اوعجرو مكلم ضرقنأ  Lee 

 ضرأ ىف ليقع ىب رماع sé ناكو ليقع ىبرماع نب قفتنملا ونب ٌمنمف

 ةفيكلا ىنهبو اهنيب ol ماجالا ف ةرصبلا تابجب ىالا مو دجن نم ءاهت

sl, ALI ntاق مهم:  DU ed ne 
 نيب ام ىعقالا برغملاب منطاومو طلخلاب نوفرعي رماع نب لاله عم اولخد

las JB nee Gbنأ"  LM se Raulملل  
 (ce رماع Lee نب كلام نب ىؤع نب رماعونب متوخأ ةرصبلا بودنج
 نمرغصالا نيسحل با دي نم اهوكلمو ناعو نيرجلا ىلع اوبلغ دق قفتنملاوخأ

 pal de تروف سيق دبعو مت ىنبو دزالل نطاوملا هذه تناكو بلغت
Lasلاق مرايدو  otناكو بالك ىب نم ةماهلا ضرا اضيا اوكلم ديعس  

 ليقع ىنب نم ناكو روفصعونب ةياقسلاو نيسمخل دهعل ابين مكولم
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lisهيحاوض اوكلمو هب اوماقاف قارعلا ىلا ملاقتنا ناك ليقع نيورمع نب  

 es نيب ام ىالا مو ةرتكو de باحتا مو ركذو كاماقم مل تناكو

 ناك ةدابع نال لئاخالا مو لمقع y) ةدابع ونب ءالوه ليقع نمو تارفلاو

 ىتلا AI a galet عم قارسلاب داك هلا اخيل مو ليسا
 نايق همسأ لجرل انغلبي ام ىلع pus ةرامالاو طساوو ةفوكلاو ةرصبلا نهب
 ee ss ءارمأ قورعم ى- (CRE ىردأ امو ةعنمو ددع ىنوهو ile ىنيأ

 مداليتساو ةعصعص ىب رماع ىب لاوحا هذه لئاخالا ةدابع نموأ قفتنملا

 مل قبي مف نالبكرنب اماف رضمو ةعيبرو DS نم برعلا نطاوم ىلع

 Ale نوعبخي مف نامركو سراف دالب اوزاجاف ةعيبر ,Lel عمسن Les ءايحا

Leقارعلاب تمقبو ناسارخو نامرك نيب  preنولزغي ةيقب  es)بستنأو  

 ol ةعمبر رمماف جررخلو unie ىتاشل معو تايم ودب يد نا
 LULU ةقبطلا بوعش هذه fre رضخ ىب ol De نيوالا كك يلا

 és دابتجالاو ناكمالا هيلا ىدأ Le قرشملا رايد ىف دبعلا اذبل برعلا نم

 طق مل نكي مل برعلا ةما ناف برغملا ىلا اولقتنا نيذلا ميوعش ركذن ىالا

 اوناك هب اوناك نيذلا ريربلا del نال مالسا ىنالو ةيلهاج ىنال برغملاب ماملا

 ةيقيرفالا هب cou ىذلا ىنيص نب سقيرفا هازغ دقو [PM هع نوعنامج

 نم ةجاهنس ةماتك اهب كرتو اهنع عجر 3 ابكلمو ةعبابتلا كولم نم
Jiكلم بهذو مدادع ىف اوجردنأو ربربلا ىلإ مقغبص تلاكساف ريج  

 No rcde برغلاو بطر dti ساس ا
 بدو صح نم اوذاعو هندمو هراصما رئاس اوهتفاو برغملا ف مركاسع تراسف
 ةرشع ىتنثأ اودترا AS نم ous ىبأ نبأ هركذ ام انل مدقت دقو ةدش ربربلا

 نال lat هولزن الو مايخلاب هتابج ىف اونكسي !و مالسالا ميف سر مث ةرم

)1( Les mss. portent ديزو mais la vraie leçon paraît être ديرب 
1 
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 ندملا ىلا مب لدعيو ةيحاضلا ىكس y معنه مل لصح ىذلا كلملا

ls Le Al,كزعلا  NE ME ANS At 

 ابك هتابج ىف ,all مئايحإب اوقرتفاو هونطوإو ةسماخل QU فصتنم
 | alla y all cts M ركذن

yلاله ىنب نم برعلا لوخد نع  elsةعبارلا ةقبطلا نم برعملا  

 كلانه مرابخأو

 ةيسابعلا ةلودلا KAe ذاب اولازي م رضم ىنم plus لاله ىنوطب ا

 ةنيدملا de Le ملس ونيف دجخب lei لفق نم play ةعجان ءايحا اوناكو

Josىوقرطي اوناك اهرو ىناطلا دنع ناوزغ لبج ىف  de,ءاتشلا  
 ةلباسلا نودسفمو  ىاوضلا de» نو مغ مف ماشلاو قارعلا ىارطا قىيمصلاو

 ةرايملا مايأو Se pull مايأ جاهل ىلع ملسونب راغا Less قافرلا ىلع نوعطقيو

dollزييجت .توغملا تاز. امو.  LS00 ل  

 نم ريثكلاو ملس ونب زمحت مث مموجي تارعم نع dl نوصو مب عاقيالل
Lessنب  dl paleناعو نيرجلاب مل ادنج اوراصو مروهظ دنع ةطمارقلا  

 ةطمارقلا JS ماشلاو رصم ىلع ىدبملا هللا ديبع ونب ةعيشلا بلغت الو

 de Psy ابملع غبلغو منم زيرعلا أبعزتناف ماشلا Last ىلع اوبلغت دق

 chu لاله ىنب نم برعلا نم معايشأ لقنو نيرجلاب مرارق ىلا عباقعا
 مل ناكو lo اوماقاف ليغلا رحب نم ةيقرشلا ةودعلا ىنو دعيصلاب ملزناف

 نب سيداب نب زعملا ىلا ناورمقلاب ةجاهنص كلم قاسنا الو دالبلاب رضا
 رماب مكاهل نب ىلع هللا نيدل رهاظلا هدلقو ةياعبراو نامت ةنس روصنملا

 ةيقيزا ريما دعم هللا نيدل زعملا نيرارن هللا زيرعلا نب روصنم هلل



1 

 JU ىبا ةعفي امالغ ,AO دبعل ناكو دعي كلذ 785 [CSA ةدام

 À ةفناو ةزع ميف تناكو ةسايسلاب اريصب الو رومالل Le نكي مف ىيعس
 دمأ ليوطلا دعم AL رصنتسملا هنبأ Los LES عبس ةنس رفاظلا كله

 ابسجح ليقو نيعبسو اسمح ىلو لاقي مالسالا ile نم دحا هلني م Le ةفالغأ

 ةسماخل ةياملا سار ىلع ناك هكلهم OÙ نوعبس ثالث ed ىمتسو
 اهدهاوش تناك ,Les ةنسلا لها بهاذم ىلا ةيغاص usb ىب زعملا ىف ناكو

 اعيغتسم ىدانف هبهاذم ضعب ىف هتيالو JAN هسرف هب ,Le هيلع ربظت

 اونلعاو ,pli ةصفارلاب اوراتف ةماعلا هتعمسو رهو ركب ىبا نيجشلاب
 Ji ريخ ىلع ىح of نم اوعطقو SLA راعشب اودانو قحل دقتعملاب

 ةماعلا رذقعاأو هدعب نم رصنتسملا دعم هنبأو كلذ ىنع رهاظلا هل ىضغأو

 اهريزو بتاكي كلذ ءانثأ ىنوهو ةادابملاو ةوعدلا ةماقأ de رمسأو لبقف

 هايقسيو ٌنارجربلل ىلع نب دجا مساقلا ابأ اهرومإب علطضملا اههتلود بحاصو

 هعطق SL عطقالب بقلي Chad نأكو متعيشو ديبع ىبب ضرعيو
 Le كلملا تس ةديسلا هتضبناو لاعالا ف هيلع تربظ ةيانجل مكالا

 de نا ىلا, ةياعبراو ةرهع ph Gale سكاس
 M ىروزابلا ىلع نب نسل دمحم وبا هدعب ةرازولا ىلوو AUS تس ةنس
 لها هبطاخ ةرازولا ىلو Us اهب احالم هوبا نأكو نيطسلف ىرق نم هلصا

 بحاص حلاص نب لامت بتعو هيلع ,plie كلذ نم cast ولو مو تاههل
 (ras وعملا est déc pipe يما تسال س0

Aieمسأ نوكملو سابعلا ىنب ىلآ ةوعدلا نلوجلو  (soهربانم نم ديبع  

 رداقلا نيرفعج Gi SU عيابو تايارلاو زرطلا نم مءامسأ عطقو كلذ ىف حلو

ss OEMقييم كم هل  pote6  
(1) Les quatre manuscrits portent partout cs) 

ô 
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dal 424ىلا:  ad fu obهللا ا ل لا  

 تمدهو دوسلا تايارلا ,es ناورمقلا عماجب ,AUS ces علخلو ديلقتلاب
 ةعيشلا ,Al ةرهاقلاب ةفيلخل دعم رصنتسملا ىلاربقل غلبو ةيليعاممالا راد

 كلذ نم دعقملا مقملا pale علطو bass ةلودلا عُئانصو ةماقك نم ةضفارلا

 حايرو ةبغزو جينالاو pe نم ll“ ءالوه لاله ءايحا ناكو مرمأ ىف اوكبتراو

den,مع دقو هانمدق ايكديعصلاب متالاجم ىف ىدعو  Beدالبلا قرحاو  

 معانطصإب ىروزاملا ىلع نب نسل دمحم وبا ريزولا it مر مس ةلودلاو
 برح ,di Ress اهرمأ مديلقتو Las sl لاعا متماوتو مخياشم مادقتساو

 تقدص ىاف ةلودلا ىع عافد فنيسو ةعيشلل 5# ةنيع اونوكيل ةجابفص

aussiىف  pbةوعدلل ءايلوا اوناك ةجابنسو زعملاب  Me,ةيصاقلا كلتب  

 رسماو اهدعب ام اهلف ىرخالا تناك ىنإو ةفالخل ةحاس نم مناودع عفتراو

 هقياده اوركمشو هيار اولبقتف كولملا ةجاهنص رما نم Juil ةيدابلا برعلا
 pull وباوه Lel das sl ىلا برعلا لخداو هلعفو كلذب راشا ىذلا نأ لمقو

Heهريزو رصنتسملا كثعبف حو كلذ سيلو  GSءايحالا ءالوه  

 لكل رانيدو و فب متماع Jess اطعلا ىن (al راو نمعبرأو ىدحأ ةنس

 we je كلمو يغملا مكتيطعا دق. مل لاقو Jan sslal عل حاباو داو
 برغملا ىلا ىروزاملا ,Las ادبا نو مقتفت ال قبالا دبعلا يابفصلا سيدا

Leمكيلا انذفنا دقف دعب  Vusهللا ىفقيل الوبك الاجر اهيلع انلسراو الوحل  

 PS. db. ion ناك ارما

 ىف منوبغري لينلا ae مناوخال .اوبتكو اهوحابتساو اهراصما اوهتقفأو

 فاعف Re ذخاف سار لك نع ارانيد اوطعا نأ دعب ميلا اوزاجاف دالبلا

 ,ls برغلا لالبلو قرشلا ملسل لصحل دالبلا ىلع اوعراقتو هوذخأ ام

Lil dantةمبادجاو  bad,اهقالحاو ملس نما بيه تماقاو' ترسو  
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 ee بغزو فوعو بابد لدابق تراسو ةقرب ضراب ةرمعو ةرصانو ةحاور

 Ge dale ISIN ses نور ال رشتنملا دارجلاك ةيقيرفا ىلا لاله نوطب

ais Aile,تالث ةنس  alلصصو نم وأ ناكو  pieحاير رمما  
 رهصاو هسفنل هصلخخساو هاعدتساو زعملا هلاقساف ىربنصلا SE) نب سنوم

 he de طالغتسالل ,Mél ةيساف ,نم SRE ىف 10
 داسفلا اوريظاو دالبلا ىف اوثاعف ماعدتساف هيلع ىباو يرغلا all de ىنب

pascal) dal Less (sb, Mةحابتس نمركاسعلا مملا ميسو  
 gl ىلع ضبقتو هيضغل طاشتساو هربكل sell طمخخف ابب اوعقواف ءاهلوالاو

 ةعلعلا cale de نيا del os .ناوريعلا رصاطب كشعب نا
 محرس سراف ىلا نم ةبيتك هيلا بتكف Ab نب ste ىب دناقلا

 فلا ىف ىوارغملا نورمخ نب رصتنملا هملأ لصوف ,Gb نعاوظ رفنتساو هملا

 نم وهو ةتانز نم ةعجانلا عم ةيقيرفأ نمودبلاب ناكو هموق نم سراف
 ,ed عابتالا نم مفل قل نمو رفنلا ei ىف زعملا لمترإو متاداش مظعا

 PS دمصو ,pl ةقانز دشحو (gs برع اياقب نم RAI ىف نمو ءايلوالاو

 ةبغزو حاير تناكو افلا نيثالث ركذي اهف proc زهاني ىصخت ال ممأ ىف

che dan cesنم  deىحاوت املو سياق  Jet leaةيقب  
 ةحاهنسمو ةتانز هقناخو ةهدقلا ةيبصعلا نييلالبلا ,des خفلا برع
 (y pl, oh aa ىلا ةقصاخو هسفنب رفو زعملا ىلع des تناكو

 les اولتقو تازافلاو طيطاسفلاو ةريخذلاو عامملاو لاملا نم هفلخم عيج

 ةيامئتالثو CA ةثالث اوغلب ةجابنص نم ىلققلا نأ لاقي ىعحي ال ام رشبلا نم

 اهلواو دادش نبال اهنا ,Jus هقملك ىايرلا قزر نب de لوقي كلذ ىنو

 Je ليمذلاب ,UE ad لانمخ مما نم انهو رأز دقل



 اهيف لوقيو

y! olsلاجر هيدل ١ نكالو ىرعل كلام لضفال سيداب  

(al US55 متمزه نم  el àكاذو  Dh 

sb 5ىاورمقلاب  ul,دفا هليل  Ke, Auداسفإب ىرقلاو ىاوضلا  

 ىلا ىاغلا الو برعلا ةيالو ىف ممايتإب ممم ناطلسلا ماقتناو مقيعو برعلا

 ةسوسو سنوت ىلا ناورمقلا لها رفو Lead دقشاو ببغلا رقكو ناورمقلا
 سمج .ةنس Dh Gal ab تلخدو Las SH تيعلاو ببنلا معو

 دلبلا ةحاس نم ابيرق سنوم لزذو bail حايرو ةبغز تطاحاو نمعبرأو

 دالب اوكلم رق اهريغو سباق سنوم ps ىريز لا نم صايعالاو ةبارقلا رضو
 عجرو fall ةوارغمو ةتانز منم تيغلا Ji نب دباع ازغو اهلك ةيليطسف

 سلبارط ةبغزل ناكف نمعبراو تكس ةنس ةيقيرفأ دالب برعلا تهستقاو

BL Li Su, di ue LL Lu, 

 sl, Al ةرقو مثجو لقعملاو ةمغزو حاير ps برغلا ىلا سباق نم لالبل
Lu,تمغلا ىبأ نب دباع بلغتو زعملا دي نم كلملا مرصتو نايفسو  pe 

 لماعو Lie ةنوب مخويش نم دوعسم وبا كلمو اهابسو سنوت ةغيدم
 al نب سراف برعلا ءارما نم ةثالث هتانبب رهاصو هسفن صالخ ىلع زعملا

 ةيدبملا ىلا اهمت هغبأ مدقو ىسادرملا de se نب لضفلاو دباع dll ثيغلإ

 pis برعلا نم هراهصا ىلا تعب اهدعب عست ةنسلو نيعبراو Gé ةنس

 ناورمقلا Jai جصاو لحاسلا نم رجلا بكرف هوعبتاو نآورمقلاب قحلو مب

 برتعلا ءاجو روصغملاو نادوسلاب اوراسف هيبا as روصنملا هنبأ عربخاف
 ىف iles ىنابملا أوب خو بساكملا اوهتكاو هوحابتساو دلبلا اولخدف

 ot لال ناك ام اوفصتساو les قو ملأو نسل نم اوسمطو اهنكاسم



 "ا

 JAN ى انهلفا قرسفتو Las نم رئاس ببنلاو تيعلاب Lots اهروصق ىف

 اهولزانف ةيدهملا ىلا اولحترا رف بطفل لضعإو ءادلا ىشتساو ةيز لا تمظعف
bisesاهيلع  aieقفارملا  sul,دعب ىنم ةتانز اوبراح رق ةاباسلا  

 ناسملت بحاص ,ph منهب ةنتفلا نكلصتاو ىحاوضلا ىلع موبلغو ةجاهفص

soieنب دمحم  DAىترفيلا ةفيلخ ىدعس ىبأ هريزو عم هشويج  

 تدسفو اهنارع برخو ةيقيرفأ رمأ برطضاو dub بو رح دعب هولتقو هومزهف
 ىنيو ةوارغمو نرفي ىنبل ربربلاو ,Gb نم نعاوظلا ةساير تناكو اهتلباس

 ةجابهنص اوبلغ ىتح ةتانزو برعلا باد اذه لزي مو نامولي ىنبو اونأمو

 نم اهب نماوربقو le al اوبلغو بازلاو ةيقيرفا ge ىلع ةتانزو
 ملوخد دبعل برعلا Ale ىف ,OS ةيابجلل Le, buse عوراصاو ربرملا

 ردب هوخاو ناحرس نب نسح pal نم ناكو نوروكذم تالاجر 7

 نب ىضامو جينالا نم ديرد Je نوبسنيو ضهان نب لضفو ناحرس ىبا

 نم ةفرك نوطب نم ريثك ىنب ىف قزر نب ةمالسو ةرق ىف هنوبسنيو برقم

 ةفرك نم ةيطع ىنب ىف مدوبسنيو لصملص ,sal رهحالا نب ةنابشو جينالا

 سادرم ىف هنوبسنيو CHE نب سنومو روث ىب ىف هنوبسنيو lé نب بايذو

 ىنب نموهو اذه ىن طلغلا نم رذحاف eu نمادربم À cb سادرم ىنونعيو

 كاصضلا ىف هنوبسنيو ناديز نب ديزو حاير سادرم نوطب نم نطب ربنص

 هنأ نوعزيو لضاف نب حالا ديزو رمح ىف هنوبسنيو سباع نب نابجلثو

 sal () دباعو تيغلا Ji نب سرافو ةيقيرفا ىلا ملوخد as lt تام

 Hall aller ميم رابحالا لسا ميس فنا با ل
 2 ,pool مفاغ نب بايذ ناكو مراعشأ ىف نوروكذم ءالوه لك cb سادرم

fesةيقيرفأ  dis aus,كلذل  LTةبغز هانلق اك دبعلا كلذل ميوعشو ربيخم  

(1) Le ms. B porte it 
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cbةرقو جينالاو  RSرماع نب لاله نم  Lessار ىدعرنب مين ركذ  

pli de Louماسلا دوو رغم ”ىحا جيلا اطل عل :ننيلوا  Lai Lis 
 نا الا دبعلا اذهل pipes إو Lans ميف ركذ كلذكو لذابقلا ىف اوقرتفاو

lisىف هارت اكلقعملا م  fusلاله ريغ نم ميف ناكو  QUةريثك  
 لولسو نزاوه نب ركب نب ةيوعم نب متجو نأفطغ : نوطب نم عجتأو ةرازف نم

 دسا نب ةرمعو ةينهلا نوطب نم لقعملاو ةيوعم نب ةعصعص ىب ةرم نبا

 رماع نب اكبلا ةعيبر نب ةدامع نب ةيوعم نيروث ىنبو رازن نب ةعمبر ىبا
 نب مف نم نطب دو رطو ناليغ نب سيق Li ربع نب ناودعو ةعصعص نبأ

 ةسايرلا ON اصوصخ غنم جينالا ds لاله ىف نوجردنم ملك نأ الا سيق

 ىف نيجردنم اوراصو Rs اولخدناف لاله نم جئالل ملوهد دنع تناك

 دبعل ليلا اوزاجا نيذلا نم اونوكي مل نييلالبلا ءالوه نم ةرقو ممله
 ىديبعلا = pa ةقربب كلذ لبق نم وذاك امناو ىارجرمل وأ ىروزابلا

 pus بوطخ رصمب ةعيشلاو ةقربب نييجابنصلا عمو رابخأ Les غلو
 هلوق ىف مرعاش هركذ اكل اله نب ىاغم دبع ىلأ

 se حاج برع نم بيع الف مدنع دأندجو مدع رفغلا انيلط

 اهدوكي Se = La دارط Las, Au ë أذ ىع تببو

 مرخحأ لاقو

Lo, ns ال (EE RSS) 3 ىم 8 بر GI 

 ,Lo فت ىداوبلا ءايرال Les Las, DAS ةرسق ابب (صخو

 ىانم ديعوف اهنا ادرفنم Ko ىاغم لاله ىف سيلو ىانم ىف ميسن ركذف



 باس

Allىناكو معا  psنى مكادلل كعب الو مساقلا نب راتخم مكال مايا  

 ةجاهنص ىلع سلبارطب on نب ديعس نب لوفلف (ga ىسلدنالا ىلع
 سلبارط ىلا اولسوف هعم ريسلاب ميلا زعوا نورمح ىنب رابخأ ىف هركذن ايك

 À اوعنتماف منع تعبو ةقرب ىلأ اوعجرو ىلع نب ىبحي ىلع ةهزبلا اورجو
 عبرأ ةنس pal نع اولققف ةيردنكسالا ىلإ pos, Less Gb مل تعب

 بسني ماشه نب ديلولا همسأ نارقلل مدمر مودع ناكو ةيامئالثو نمعستو

 ىنم ةراتا هيدل ىأ معزي ناكو ةيما ىنب نم ىنهيلا دبع نب ةريغملا ىلا

 ةتاولو ةتانزو die نم ةرباربلا همم كلذ لبقو dl كلم زايتحا ىف ملع

 La نيدو ua ةالخلا كولو 52 1-0-1017
 نب ديلولا لتقو اهومزبف el ue ميلا ىحزو ةقرب ةنيدم ىلع

plisىنم اهدماق  | à sdديلولا قحلو اومزبناف رصم ىلا هب اوفحز  Lt 

 تردهو لققو رصم ىلا قيسو هتمذ ترفخأ À نادوسلا دالب نم )1( اجلا

 ارضرقعا ةياعبراو نيتنت ةنس ناك املو منع ,Lie هذه عتيانج ةرق ىنبل
 sat رصم nl ةيقيفأ y» ةجابنص كلم روصنملا نب سيدإب ةيده

 مو ةقرب ىلع اولوتساو رجلا ىنرفو اهيلع لماعلا اوبلغف ةقرب ىلا اوفحزو
 جنالاو حايرو ةبغز نم ىملالبلا مناوخا يحز املف ةقربب pile اذه لزي
 نب ىضام مخويش نم ناكو معم فحز es اوناك ةيقيرفا ىلا معابتأو
 ملوهد نع ةياكحل ىف نيملالبلا ءالوبلو لاله رابخا ىف روكذملا برقم

ais sl dl2 قرط  jiنبأ ىيرشلا نأ نوعزي ةبيرغ  pileىاك  ele 

jsهنومسيو  aىبأ نب  erرهصا هنأو  dlىف ناحرس نب نسح  

dialهنم تدلوو اهايأ هحكتاف ةيزاهلل  dal IN),هنأو دمحم  mieمنيب  

assةيقيرفا ىلا دجن نع ةلحرلا ىلع اوعجاو ةنقفو ةبضاغم فيرشلا  
)1( Les manuscrits B, C et D portent ءامخلا 



 مع

bas,هذه عاجرتسا ىف هيلع  d'ilمايا اهرازاف اهموق ةرايز ىن هتبلطف  

DSىلا اهب  alleهب اولتراف  Lasاوقكو  pale,مب هيلع اوهومو هنع  

 الف اهئانب دعب متومب ىلا هب نوعجريو صنقلاو دمصلا هب نوركابي

 مقا ا ل 1 تعي كاز ا ديرو تكلم : عيفؤم» قراق. نأ ل: ةلهرلاب عمي
 ليخد ءاد اببح نم هحاج نيبو ةكم ىنم هناكم ىلا هوعجرف هوقرافف

Lotsىولقانتيو هنبح نم تتام نأ ىلا هفلك لقم هب تفلك كلذ دعب نم  

 نم ريتك ىودريو ريثكو سيق ربخ نع cime ام كلذ ىن اهرابخأ نم
 عونصملاو ,Ji عوبطملا اهيفو فارطالا ةفقغم ىنابملا Lise اهراعشا

au |قم. نهيق,  Las bla Le rue Gentرمال  Las1  
 ee NN LS لوألا باتكلا:ىبفلذ انو رق LS ةغالبلا

 Je نم ابيف امل اهبنع نوفكنتسيو ,al ىف نودهري ندملاب معلا لهأ
 ONE EAN A نان نويسكو بارعالا
 ولو هب قثشوي ال كلذلف ةياورلا ةكح هيف ىدقفو ةعنصلا هتلخد ريثك

 طبضو ميورخو ;Gb عم ,Rob ممايإب دهاوش هيف تناكل ,ul» تحص

 ريصبلا رعشي Le, Lol Gi ال انكل غلاوحا نم ريتكو متالاجر ءامسال
 ىلع نوقفتم مو هيف رمالا ىراصق اذهو هههتيو ابنم عوفصملاب ةغالبلاب

ge yافلخ ىيرشلاو ةيزاهل هذه لاح  geليجو ىلس  gsليج  

 Je نومجلاب مدنع ىري نأ اهرمأ ىف بيرتسملاو Us حداقلا داكيو
 وهو مثاوبلا نموه هيلا نورمشي ىذلا فيرشلا اذهو Ris اهرتاوتل طرفملا

 دبع نب ue نب دمحم pile ىبأ نبرفعج نب نسل حوتفلا ىبأ نب ركش
 وه جوتفلا وبأ ,ol سيردا نب هللا دبع نب cd ىبوم نب ماركلا ىبأ هلل
 ai ل دا حار يدينصلا SU Li Lane dus بطعن عدلا
 متبلغ رث برعلا ةفاك هل عيابو مئايحا ىلا لسوف هل اوقعبو ماشلاب قط
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 هدعب dy ةياعبرأو نيثالث ةنس كلهو ةكم ىلا عجرو ŒU ركاسع

 معزي ىذلا دمحم هنبأ dos نيسهو ثالث ةنس كلهو اذه ركش هنبا

 ةيودعلا [plus :ىن die es yards مدا per هلا
 دمحم دلو نم نييناهلسلا نم وه ديعس نبا ,JE مزح نبأ هبسن اذكه

 ايارسلاو بأ هل al ىذلا طبسلا نمسح نب come ىب دوواد نب ناهلس نبا
LEE, senزاجلا :للع - لوعشاف ا ةمجحلا» كو «ضماطلا :ىشتو  

 هركذ امو مثاوبلا ءالوه ابيلع مبلغ نأ ىلا dus ىف ةكم ةرامأ ترقتساو

Lolهيف ىولوقي اعيج منال محأ مزح  | LP criىلع كلذب هنوزيمي مثاه  

 نسا نم برق ادج مئاهوبا وأ متاه fe of الا كلذ رعي الو ءافرشلا رئاس
 اسما نوحي الف {al ومال نيج ارمفمف للا la سس

fauنم ىنربخاو ضعب نع  Gilهنا دبعلا اذبل نييلالبلا نم هب  
 où تارشلا Re دجن ضرا نم ءاعقب Lol ركش call دالب ىلع ىقو
 ةيقيرفا ىلا اوراص امل AU نا ماعازم نمو ملعا All دبعلا اذهل اهب هدلو
 ديرد تالاجر نم نب برقم نب ىضام fée Dale هفلخ فيرشلا تقرافو

 اهروغثو اهراصما ىلع متالاجرل دقع ةيقيرفا ىلا مقعب امل رصنتسملا ناكو

 دقعو ةجابو ناو مهقلا ىلع ىنادرملا ىبحك نب سنومل دقعف ابلاعا مدلقو

 املف ةنيطنسق ىلع ناحرس نب نسحل دقعو سباقو سلبارط ىلع ةبغزل
date Lt M EEاياعزالا _تاهس  aa 

 ap ليهل اذه لهأ نيب دوقفم عزاولا ذا عدلا al متيعو مفسع

 بلغتلاو جاوضلا كلم ىلأ اوراصو راصمالا نم موجرخاو مثب اوراتف اوناك ذم
 ىلا .ادتنكم قفا هامضاو hall, all MEN د

 سابلا كلما اوناك ام متعفادم ةتانز تعمجا ةجابنص_ىلع وبلغت الو مله

(4) Dans les manuscrits ce nom est quelquefois écrit برغم 

1 
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sal,ةوادبلاب  peséطسوالا برسغملاو ةيقيرفأ نم ميلا اوفحزو  re 

Hs aىأب نم  DAىنرفملا ىدعس | هدداق  ASSهنيب  Rs 

 تزمعو de لك ىف ىجاوضلا ىلع اوبلغتو بازلا ىجاونب هولتق نأ di بورح
 Je shall ىف منيب مخلا راصو <, ةيقي sl ممتعفادم نع ةتانز

 برا كعضو بلغلا 8مل رقتسا الف طسوالا برغملا دالب نم باصمو دار

 يجاوضلا كلم مدارفنأ ف coms ةطخ ىلع نويجابنصلا محلاصو اهرازوأ
 دنشحو ةبغزو حاير de a» أورهاظو Ras بيرضتلا ىلا أوراصو ممنود

DSi. nelle Lu. 
 ةبيبسب ةبغزو حاير مقمقلو اعممج سبرالا اولؤنو ةوارغم نم ساف بحاص ىريز
 نب مم نم اوعز ةسمسدب ةجابنصو Lt ىوارغملا ىريز نب زعملا ركمو
 ةتانزو برعلا تحابتساو ةهزبلا ميلع sé ob Fu بحاص سيداإب نب زعملا

 ىف حايرو ةنهطنسق ىلا اجنو مساقلا هوخا لققو هبراضمو رصانلا نئازخ

tellاهولزانف ةعلقلاب قحل 4  lsأوبطتحاو ابتانج  ieىلع اوجاعو  

 اوفطعو اهبنكاس اوجعزناو اهوبرخ ةايسملاو dub لقم راصمالا نم كلانه ام

 .دالب نمرفقا افصفص اعاق Lx ندملاو عايضلاو ىرقلاو لزاغمللا قع

dlنم شحوأو  cgضرالا ىف اورهظاو رهقلا اوبطتحاو هاهملا اوروغو رمعلا  
staةسقنب قا 'كولم او رخحأو  we api,ةجا عض  Ja à pet, 

 نوذخايو دصارملاب مل نودعقيو ٌميناوج ide ىجاوضلا ميلع اوكلمو
gtرمصانلا رجي دقل ىتح عياد اذه لزي إو مناطوا ىف ىنصتلا ىلع ةواتالا  

 ,Li Jus, le due Jalul List ةعلقلا يكس lle نا

 Jad اذه ge نم ارارف هدعب نم هنبا روصنملا اهلزنو (dia اهدعاو هتريخذ

 اورقتساو اهلحاور de ابكلاسم رهوتو Ji ةعنم ىلا جاوضلاب مداسفو
 كارلا AL لوم نم ولا ape iles Ua ل كروب دعب اهب
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 راس  él À fallةجابنص باهذب تبهذو جينالا عج  puisبلغ الو

 ىنودحوملا  SLنيعبراو ىدحا ىنس ىف برغملاب لودلا  longsىحزو
 كلذل منم ىناريما رئازجلاب هيلع دفو ةيقيرفأ ىلا نمومل دبع نيدحوملا يش

 نم رفيشم نب سابحو جفال ريمأ نالسك ىب )1( ليلقل وبا دبعلا

Lu ةياجب 35 هجول cases اههموق ىلع اهل دقعو ةرهملاب اهاقملتف pre تالاجر 

 ل  A AMاويتنو  deةجحاب فض :ةرعد
 ريما ناكو  cbاممد  CCحاير نم ىلع ىنب نوطب ىدحا عغداف ىب دايز

 اوفقاوتف نموملا دبع ىب هللا دبع ميلعو ىيطسب نيدحوملا شويج ممتيقلف
  All Las bee Hateىلرتبار  ati.كولل ! 3 palesىف ضنعنا

plus اوبسو ملاجر اورساو ملاوما اوفغو نودحوملا ممحْتساو Reg ةعبارلا 
 اوناكتساو مرئاصب كلذ دعب ىنم اوعجار رف ةسبت صخل ىلا مرابدا اوعبتاو

 نيدحوملا زعل , filéمتوعد ىف اولخدف  [Sueنموملا دبع قلطاو ممعاطب
 سلدنالاب مداهج ىف منو فنتسي نودحوملا ناكو متماقتسا ىلع اولازي مو مارس

  Lessفسويو نموملا دبع عم اوزاجاف ةيرعشلا تابطاخملا كلذ ىن ميلا اوتعب

 ىلا متماقتسا ىلع اولازي مو متلود رابخا نوه ايك هبا  oùةلودلا ىلع جرخ
 اهوسبكف ةياجب ىلا ملمطاسا ىنرجلا اوزاجا ةقرويم ءارما نويفوسملا ةيناغوغب

 ضقن ىف عانقلا اوفشكو روصنملا ةلود لوال ةيامدجو نينا ىدحا ةنس
  dellتداعفءال برغلا ارعدو . ىىدحيولا  sasلئابق .تناكو :ابنايدا ىلا

Se اهلو اههلا ةباجا عرسا نييلالبلا le نم جينالا روههو حايرو منج 
  Listesىلإ نيدحوملا  Las slمناودع ىحل  ayةبغز لئابق ( faارداك

 ىف  fileقحلو حايرو مثج ةفاك معمو سباقب ةيداغوغب قحلو  peلف

 نم ةذوتمل مناوخاو ةفيشم نم مموق  Etةوعدلاب اوكسقساو عاقبلا
)1( Le ms. D porte partout ليلجل 
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os اهوماقاف اهب نوكسقي call نيفشات ونب موارما ناك ىتلا ةيسابعلا 
Dale Lu les bell, Mila ىم عملا 

  ausنبال دقعف ناسرف نب رملا دبع عيتاك هيلع اودفواو كلذب مل دبعلا
 لئابق هملا تعقجاو نيدحوملا برح ىف هل نذاو ةيناغ  «soروصنم نب مجلس

sal de هرهاظو ةيقيرفا ىلا متزاجا دنع نييلالبلا رثا ىلع اوءاج اوناكو 
dsl ىب لعل ss قرومملا رابخا Galet ركذنو ىنمرالا شقارق كلذ 

ES كلش زعلاو ىدرعلاو نيل نم 

ya fl Fu. نم روصنملا هيلا Gags bis, رزوتو ةصفق كلمو 
 نييلالبلا نم ةبغزو ةدماصملاو ةتانز نم  SN Desهتمدقمم أاوعقواف ف

  Gasةركلا هل تناكف سنوت نم ميلا ىفحز رق ةصفق تاهج نم ةربع
bus دالب sul, ةقرب te ىلا مدرش ىأ ىلآ مراتأ عبتأو ماعومج لغو 

tell نييلالبلا نم حايرو pre لئابق تعجارو ميديا نم ةصفقو سباقو 
 لزناو ىعقالا برغملا ىلا ملقنف هتوعدب اوذالو  pieاحايرو انسمات دالبب

Gb, دالب pe تناكو الس ىلا ةبجط لحاوس ىلي اهم راغزاو طببلا دالبب 

  ne iaاا
Labs de نم pub تممسف Lys روصق اهبو طسوالا allah, ةيفيرفا 

 هد نيجوتو داولا دبع ونب مو ةتانز نم نيداب ونب ناكو foret نم

 برقا اوناكف pas Ji ذنم نيدحوملل ةعيش دشا دشار ونبو لادرز ومبو
 ble ىنولوتي اوذناكو دعب ىتاي ايك مراظناو نيرم ىب All نم ميلا

 ,de ىف هلالخ ىنوسوبجيو ةتانز نم دحا هيلي سيل ام هلولتو طسوالا برغملا

 رحاسع ةلج نم مناك ىنح هلثم G ماوس نم دحال win م اه ىيصلا

 ةداس نم ناسملت بحاص ىلا عجار كاذ ذا مرماو ٌمتيماحو نيدحوملا

 مناوخأ اولزتعا ,LL ءالوه Lost ىب عم ةبغز نم ىلا Lo JS ةبارقلا
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 باصم نم طسوالا برغملا ةابق اعيمج اوراصو pus ىلا اوريحتو نييلالبلا

dlمل تناكو سلبارطو سباقب ىلوالا متمسق تناك نا دعب دشار لبج  

 اوراصف RME محم اولققو سلبارط باكا نورزخ دالوا عم تف

 ام دقعناو نيدحوملا ىلا ,die aile ةيناغ ىنبا ةنتفل at نطولا اذه ىلأ

fsىب نميو  bols obنع بذلاو راوجل ىلع  Lite, SLنم  
 كلذ ىلع اودقاعتف Las ةصرفلا Last, Lis لابتها ىنودعلا ةرعم

 دوعسم رف رث جاوضلاو Jill نيداب ونبو رافقلا ىف ةبغز تماقاو اوروتجاو

 LE دالبب قحلو طببلا دالب نم نيحايرلا ريمأ مامز نب ناطلس نبا

 رصحو حايرب شقارق ىلا لصوو ميلس ce ls نم بابدو ةبغز ىلع لزنو
 دمحم هنبأ هموق ىن هرمإب ماقو كلانه كلهو Gal نيح سلبارط هعم

sue at plane LU,سادحاولا » dti De pois glىلإ فجر  
 موق نم ةفئاط ترساو هموق نم رمتكلا ,Jui همزهبف ةمحلاب هيقلو قرومملا

netميثم درعسم نب  ulنيإو هللا ديع  deنب يشلا بأ نب تاكرح  

 نب GS pb ٌمقانعا برضف ةرق خويش نم يشر ناطلس نب ركاسع
dueلإ  theترقشاو ءاركعلا نم  deنم .لئابقلا هذه .لاوحا كلذ  

 ةقرف مددعنو مروما رئاصمو مرابخا ركذن ىلا és اهعابناو ملسو لاله

 ركذ يوطنو هتعجانو هيحب دبعلا اذهل نأك نم ركذلاب منم ,osé ةقرف
 امك ةجابفص مايا عتساير مدقتل px جينالا 7559 ادمن fre ضرقنأ نم

À ds, LL, PRE Me 5 

 هيض ل ىتان À لالف she نم نال لقعملا

 ملعلا ,GX dl مدعب



 ممل eu ىناكو ,LS انوطب رمثكأو أددع رفوا نييلالبلا نم : 1 so ناك

 ةفركو ديردو فمطلو ,ball مدقمو ضامعو كاصضلا fre ناكو fe ىف

 معزب os es D نانطب ديرد ىفو ميسن ىن ربظي اهسح عرمغو

 مل ناكو جيتا نياوه DS لاله نب كيبن نب dus ىبأ نباوه جتا ى
elle, 535, 2نما ةزيرع  deىنيئلالابلا  dan alt 

 ةيقيرفأب جيتالا pl رقتسا ألو هيقرش نم ساروا لبج لابج fille تناكو

 نب نسح ىأ كلذو منيب ةنتفلا تعقو ىاوضلا ىلع ةجابنص بلغ ىلع

 eye dus de نم رمحألا نب ةنابش لقق ديرد نم وهو ناحرس
 نم برقم نب ىضام Las تبضاغ di dual Si رث تنلا ىلع هل ةفرك

 هموقو نسح ةنتف ىلع ةفركو ةرق تعقجاف هنم ابعنمف Lust تقحلو ةرق

 دالوا هلتق ناحرس نب نسح لتق نأ ىلا ةنتفلا لزت مو ضامع مترهاظو
 ele ةفرك ىلع ديردل هدعب بلغلا Hess fol هنم اوراثو ةنابش

 نيدحوملا ds تءاجو مرما Gil AA île نمب ةنتفلا ترقسأو ةرقو

 كلم اف ةجابنصل ةيالو ,pli ose, Lil تاتشلا كلذ ىلع مو
 نم مل عباوتو ةرقو مدقمو مداعلا برغملا ىلا منم اولقن ةيقيرفا نودحوملا

 Le ةيقبرفإب مدعب حاير تزقعإو هركذن ايك برغم fus اولزناو مثج
eleزمعاو برغملا نم مامز نب دوعسم مههش ميلا عجرو ةفيطنسق  

 ىرق اولزنف AA اياقب اوبلغو اهيف مرثا ءاسو لودلاو ءارمالا ىلع ةدواودلا

 صفح ىباوني es الو ماطالاو ىرقلاب اونطوإو نعظلا نع اودعقو بازلا

 ناورمقلا ,pl ملس css pale اوشابكساو مرابخا ىف ىتاي ابك ةدواودلل دبعلا
 ناطلسلا ةعيشو حايل Le اوناكف el eo نوطب نم ةفرك اوعنطصا



 سا

fl],ةيابج ةلودلا  SUبازلا دالب نم رمثكو ساروأ ليج نم 3  

 ,al ةلودلا مير لشف اذا ىتح ةيوتشلا متالام تناك نيح ةيقرشلا

 LS لزم اهمف نملتي نم Jedi ie دع سا
 ,Les LL هوذختاو ةقرفتم اللح هونكسو متاعاطقا تيح ساروا لبجب ءالوه

 RÉ ةريتك نوطب مو pole نع ركذن ايك بازلا موخت ىلا مضعب ىنعظي '

 ,de ةفرك نب نطق نب ob نب ريقكونب ةنوارملاو ةفرك نب دمحم ونب
 نب ىطق ىنب ةيطع نب بيلك داليا مو تاجدحل 3 رافقلا ىف ةيدإب نعاوظ

 ةببشلاب نوفرعيو بملك نب دمحم نب بيبش دالواو LL نوفرعيو ةفرك

 ناحرس Léa نوفرعيو بملك نب دمحم نب لضاف نب ai دالوأو

 us :نومطومي عر 4 Lip Aie ةسسارسلاب دود دير انس ا
 ةفرك ىف ةسايرلا لهأ مهو لضاف نب تبان دالوأ à ادوهت طازه اعلا

 الواو. ةسيعاسم A slt doté ps Lol, æs ىلا I كدا
 نب رباج ىب ىلع دالوا ىف دعاسم SEL صخا ةسايرلاو ةفمطق دالوأو رفاظ
 ىف ةلثاج نعاوظ مهف ,Lil دمحم ونب امو تبان نب دعاسم نب حاتفم
 لفأ عورز نم ميتاوقال بوبحل نولاتكيو تبان دالوا نطاوم ءاقلت رافقلا

Jaتبان دالوأو  Lesنم هرمأ ىيراصت ىف بازلا بحاص مهليعتسي  
 A زعا bles ديرد امأو هضارغأ نم كلذ ريغ وأ ريع رافخأ وأ ةركسع

les plel,ةسايرلا تناك اه  deىلا مهلوخد دنع مهلك مينالا  La sl 

ousةربو نم ناحرس نب  solدلب نيب ام مهنطاوم تناكو مهنوطب  

 مهنيب تناكو رفقلا نم اهيذاحي امو ةاقصم ىراط ىلا ةنيطنسق ىلا بانعلا

 هربقو es اكن احرس نب نسح ابهف ل

 نب رورس Mb ديرد نب ةييظغ: دالرا مهنم 5e ble اوداكر كات
A Aهللا دبع دلو نم ةيوتو ديرد نب هللا دبع |  La 



 مسن

 Je نيب مهل تناكو هللا دبع نب فاطع نب ربج نب فاطع نب ds وهو
 مهسارعش ضعب لوق كلذ D ريثك رعشب موارعش مبحدمو ةريبك ةساير

 PS اج اعما ركل ىلا ةربص ناطوأ ىلإ يك
 اهرايخ املا عقفم ضرأ لكاك ire sd ودبلا ةارس ديرد

 اهراصق ىف وني ام ىلاعمل قرطب ess ىتح بارعالا اوبرع مو

LS,ىنيمرابلا قيرط  dassاهرابح اياطملا يوقي ام ناكدقو  

itيتسابر تداكف ,ةمطع  SU ul:000001  
 ىنب 45 ىلع ةبوت مهبلغو اوشالتو Lis رق ةنيطنسق coll نم ىؤلح نبأ
 اومبع À اههلا امو اهوكلمف ةاقصم cils مهنطاوم نم اهيلا اوفحز ىزلح
 لابقلا دادع ىف اوراصو رقملاو ءاشلا اوذختأو لبالا اوكرتو رفقلا ةلحر نع
 منم أدنج هل نونيعيف هعم ةركسعلاب ىناطلسلا ميبلاط Les ةمراغلا

 ةبوت نب حرف نب نوبك نب ةيطع نب ةوطع نب حاشو دالوأ ىف مهتسايرو
 pis كلذ ىلع مو ةيطع نب ةيطع نب دباع نب كرابم دالوأ نو
 ci دالوأ اماف كلذ ىف مهننس ىلع هللا راج دالوأو روس دالوا مرواجكو
 حاشو ىنب ةعاج نب ريتك نب محب نمب ةمسقنم دبعلا اذبل مهتسايرف

 دباع نب كرايم ,TL حاشو نب شاشر نب ةفيلخ نب دمحأ نميو
 كرابم نب ديبع نيروصغم نب دمحم نب حاجن نيب ةمسقنم اضيا مهتسايرف
 نب os نب حار هع نع اهثرو روصنم ىنب نانع نب sel نب هللا دبعو
 Lol, Re مالس نب نافع دلوبف مهتساي رف هللا راج SI امأو روصنم

 ,(cols cb جنا نب قرستم دالوأ ميف se كاصضلاو مدقمو مداعلا

 اوفرحنا مدقمو مداعلا ناكو ZA نمب ةوقو ةدع مل نأكو قرشم نب جدنح

 بريغملا ىلا روصنفملا بوقعي past ةيناغ نبأ ىلا نيدحوملا dell نع



 مي مني

alعم انسماتب  pisمربخ ىتايو  eusضايع  fable dll,١ نم  

Las ilموملغو هلكئابق اوكلمو داج ىتب ةعلق ةعلقلا لبجب اولزن ضاهعف  

 حاير ةرهاظم ةلودلا ميلع تبلغ الو مقيابح ىنولوقي اوراصو مرما ىلع
 لبهلل كلذ اونكسو ناطلسلل متيابجو اياعرلا كلق نع ةعفادملا ىلا اوراص

 ىنب نطو ىلا باصقلاو dans ةيغث نهب ام برغملا ىلإ Gall) نم هلوطب

 fines لفيد دالوأ ىن مقسايرو ةيابملا ةينغ ىلي Le RD ةبغز نم ديزي

 عفترملا مف مسنوطب نم جارفلو عفقرملا pass رمبزلا مل لاقي مغم نط

 gs SL un نب دمحم ىنب ىف متسايرو نابت دالوأ نوطب ةثالقف

Arabسودفغ دالوأو مالسلا دبع ىنب ىن  Raul;و حلاسم ىنب ىف  

 sx5l دالوأ ىف متسأير ف ba Li, le A اعيج نابت دالواو شانخ دالوأ

csدالواو رسخت دالأ برغملا بتاج نم حارفل روابيو ريضخ ىنب سابع  

 es نطو ls ةبغز نب ديزي ىبل نورواجم fs ضايع نوطب نم ةجحر

 ةقرتفم ,Riu تناكو ةريغك انوطب اوناكف كاحضلا ,Li نييلالبلا نم

 de ةيطع ابا بلك بلغو عينم نب بلكو ةيطع Di امو مهم نيرممأ نهب

 نكسو برغم ىلا نوعزي Les JE نيدحوملا ةلود JA اهليبق ةساير

 4 هوس-سب مغ وأ نودحوملا هلق ىتح Les هل تتاكو dis ءارصك

La pas)لقني  Gelدوعسم بلغ ىتح بازلاب معجن ىقبو مرابخا  

 bis نعظلا نع Le رق pale ىف موراصأو مملع ةدواودلاو مامز نبا
 ré قسيطل ,Lil دبعلا اذهل كلذ ىلع مف Gall Lo اوذختاو hi دالب

 نيب قيطل نب ةفيلح نب نالسك دلو مو ىاتيلا ge ةريتك وطب
 دالوا. à Lili ASS bles نب Ja csès Ja gs ىوذو فرطم قوق

 نامقل نب دمحم نب ناولغ CD دالوا Ares قمطل نب ةفيلخ نب نامقل

se نم ميضأ نوسعزي pis نإولع نب مي ان امحم نب نعم نب bre 
4 À : 



MF 

 نب لفيد نم ةنزمو ىرج نبأ  Leىنب بسن عجري هملاو  jeةالولا
  LLرا الا  LS PPSريل

 مكولم قرقفاو مبعمجج لق امل مدعب نم ةدواودلا جاوضلا ىلع مهبلغو

cb :, ارمضتماف SN روههج نم pe راص نم برغملا ىلار Les 

basés “a Je sal, ماطالا Le bal, بازلا دالب ls ةدواودلاو 

 , Los, 5545بازلا ريمال ةمراغلا اياعرلا ةلجج نم دبعلا اذبل و سدايو

 ذنم ةيبخع غلو , Raulديعلا اذبل كلذ ىلع مهو اهوقرافي مل ةهدقلا

JS بورحو ممم نيرواجقملا نيب ةاصقم نقف بازلاب مروصق ىف مثنمبو 

+ dl, Luz ممنم هتيابج قوتسيو ضعبب Las, ءاردي بارلا لماعو 

 ىلع بلغيو روعلا جينالا ءالوهب قحيو ىنمئراولا  hiنب ورع نم منأ

 ىبأ نب وسع نم اوسيلو ىانم دبع نب ةرق ةوهأ لاله نب ىانم دبع
  Lesدجن الو ةعيبر ىبأ نم جينالاو ةبغزو احاير نال لاله نب كيبن نب

 منيب  él lilنمبو منيب دجنو  fais 55ءاقنالا لاله نوطب نم

 دبع نب وعل ممنأ ىلع لدف  cireنم نونوكي وأ  LDنت حور

 لاله نب هللا دبع  RSىلكلا نبا هركذ فورعم , Alمو كلذب معا

PU لالعاب نح دكا ىف ةسائر عل :ننملو هللا ve 5e dl 

al pus كايلي gba نيدكاس م Li مالم قاتنإ pal 
  pastاقرش ساروا ليج ىنمب ام منطومو لجر  diلبج , salلك لاسكو

 نم كلذ  ps Jul Li char, dead debنوعوفدما  Lysلب
 لودلا ةيماح نم مفوخو  pagsةرقونب اماف بدهلو رفقلا ىطاوم ىلا برقا

  Résىندملاو لئابقلا ىف نوقرتفم منأ الا عستم نطبف  Liesدبع ونغبو

 هللا  freلحم , Ras dubنامطب ىضامو دمحم هوغيو ىلع نب هللا دمع مو

 نافع دلوو نافطب رد معو نانع دمحم دلوو  Got, Seركش دلو نمو نانطي



ho 

  Le Aنطب ركش نب طيبس نب ديعس نب  SLركش نب عبص ىنبريركز
 ىطب  Lastساروأ لبج سب منطومف ىضام دالوأو زيرع دالوو سراف دالوا اماف

 ةدعاف ةركسب ىلع لطملا  Oilابرغ كلذك نيلصتم  Aمو 56 ىنطاوم

 راوج ىف  foot es, cbىنملوتملا ةدواودلا نم اصوصخ دمحم دالوال لوو

 بازلا بحاصلو لاجمإاب عنطوم  dell paleىلا متجاحو هراوج برقل
 ةلزانمو رمعلا رافخا نم تنع ىتم هتاجاح ىف كلذل مفرصيف هناطلس

Ras ةساير ربكا مو ركش sh] امو كلذ ريغو ةلجر عم بازلا ندم 

  bisاونتقفاو نمقيرف اوناكو دشار لبج , Leدالوأ بلغو  Leنب

Jus ليج ىلا اوراصف dl, ليج نع موعفدو ريركز دالوأ ممم ديعس 
 ىلع معم معتنتف تلصتاو هوفطوأو برغلا ةمحان نم هيذاحم  ATمتمستقاو

 نطاومل ماستقإب ةبغز لاجر  Lesدالوأ  leف دشأر لبج لها  AUديوس
 نم  désمل اذالحاو  slلها ريكز  Meرماع ىب ةليا ف لاسك

LS pars ف مل افالحا رضفلا نم ةبغز ةيدإب نوهستققي Less مل Bal, 

 ىف ركذن  alدالوا يه نأكو ةبغز  Leنب رماع اندبع نم برق اهف

 نب ىبحيوب  OS, Leهل  pusةربشو ركذ  OSىقلو جو ةدابعلا لكني

  pesهرصعل ةمفوصلا يدش  SONT consذخاو  deهقياده قرط ىقلو
 ىلا عجرو  Ales desهقيرط ىلع  axésنيدسفملا ازغو مم ريتكلا هعبتاف

 نم  dslضعب هولامغأ ىأ 4 مدهأجو هراوج ىف رضنلا  5 PAنيصتلا

HS ريركز نب ديز وب نب ىدوم نب رومتي ريركز دالوا يش OS هولتقف 
 ىف هضهانيو ارماع ىاسي  disهنم دوسا ناك ارماع نأ الا  aaةدابعلا

 رمالاو Gui تضمن
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pie ne ailةقبطلا هذه نم منوطبو برغم ا ا ىنيفطوملا  

AA pres مداعلاو 55 نم نوطب pas دهعلا اذهلا برغللب ءايحالا Alpe 
  LL, preبلغو  fileمج مسأ اعيج  bipsنب ةيوعم نب مفجح مو هب

  Duنب  Le beىلع اوهلغ امل نيدحوملا نأ برغملا ىلا ملوهد لصأ

ds تناك $ ةمهاركو اعوط برعلا نم Jul lo مل تنعذا dus, , à 

ge] ةعاطلا اوعجار 5 نيدحوملا نع اوف حناو ابيف اويلجاف ةيناغ نبا 

ah uen :زو هج Jde [وونطمما 
 لقنو نوطب معمو جينالا نوطب نم مدقمو مداعلا لقنف ةعجان نعاوظو

 متج  Alsoبلغ نيذلا  Raulءامحالا نم معم نم ىلع  Allلاقتو انسمات
 لزنف طبهلا ملزفاو احاير  pisطيسبلا انسمأتب  siشكارمو الس نيب ام

  Luبرغملا دالب  salةطاحال رافقلا ىلا ةيضفملا ابامتلا نع اهدعبأو

 نرد لبج  Liهخومثو  disهقارعا حوشوو اهءاذح  LEاوعهني مل اهيلع .

De طرق فاو الل LL 6h qu Lai :الو Las Lun, 
DU fu dla al eue, رباح cs) aie, LU 4 

RS dés نموملا دبع ىتب رسما es الو نيدحوملا مايا رئاس تداوم 
fa doi de phil cé ةووس عن تناكف fes أورتكتسأ 

bob, شكارم oi lol, صامعالا نمب اوبرضو ةوادبلاب page برقو 
de بوغملا دالب نيم ونب مكقأ افيو« ضملا à هوانا مهتءاشوت اههلع 

 نيدحوملا  Lateدا ةيماح هب نكت م اهيتيرقو ساف  fre Libنمر
  elsةرادبلاب هبعلا فرقل  dus Leمليم فشل تئاحف  EEرو

 ىلا نيم ونب اهيف ممعتسا  Giنيرم ىب زعل اوناكتساو ٍبلغلا قسح
 , Raeموطعاو  aiseنيرسم وهب رسبصأو ةعاطلا  diتيب ىف مغم طلق



 ساب

 مايالا تبرض à نايفس ىف نيدحوملا دبع ىلع تناك نأ دعب Je ىب

ls], Liesةعجانلاو ةوادبلا دبع اوسنو محير لشفو متدج  bles 
 مقرف OM ركذنلو ناطلسلا عم ةركسعلاو LA ةمراغلا لئابقلا دادع ىف

 ىلا ةعجار تسهلف flat ىن مالكلا ققحنو اهنم ةدحاو لكرابخاو عبرالا

pisةلصتم بسنلا اذهب ةربشلا نكلو نمبتي ام ىلع  All,معا  Gus 

 متج وه دوبعملا pis متج ىف ةدودعم لئمابقلا هذه pie نم نايفس جرومالا

 مهجش ناكو اهرمغ نم رخآ مشج هلعل وأ نزاوه نب ركب نب ةيوعم نبا

 Dee معزي اهف هبسنو ىسمع نب نومرج as ىنومأملا [aa روهشملا

 il ىف طلق نيبو fe ناكو 55 ىنب ىف نيدحوملا A نيخروملا

 نب gs» ةعيش كلذل نايفس راصف هينبو نوماملل ةعيش طلقل ىناكو
 يس ناديه نب دوعسم ديشرلا لمق à شكارمب ةفالخل 3 هعزانم رصانلا

 دينضرلا ىلا نايفس تراضو زمانا نب ىجوملا اورايصم يجر ا

Àنيرموغب رهظ  allتلصتاو  feنومرج عزنو نيدحوملا عم  Lu 
 Le نيرم ىب ريما قحل دبع نب دمحب قحلو ail نع نمئالثو نامت

Leهل عقو  desوهو هيلع لجو رخسش ىتح همدان ةليل تاذ هنا كلذو  

 ناكو قمل دبع نب دمحم lé مدخف Gt 2 LL صقرف صقري نأ ناركس

 العو اهدعب نيثالثو عست ةنس كلهو ةياقسو as نامت de كلذ

 ىلا .هضوين دنع هيلع cles ديعسلا die so pe هنبإ نياك كك

cssدضع ىف كلذ تفو اهكلمف رومزأ ىلا عجرو نيعبرأو تالث ةنس نيرم  
 رضحو هماما رفف نومرج نب نوناك دصقو هتكرح نع عجرف ديعسلا

 تعقو ةنتف ىف طلق 45 pe هكلبم لبق لققو تكدْرَرَمات ىلا هتكرح

 نايفس pal ماقو ةعقاولا كلت هيلع ترج ىتلا ps) ديعسلا ةلككب منيب

 رسمأب !Pb Es das Lo ديك JE نومهرج نب بوقعي دوخأ ددعب ىم

1 



HA 

 :ةنكرح ىغترملا عم رضحو نايفس  lleنيلولعا»  Liuنيمعبرأو عست 0

 ناطلسلا نع , Ge Jaرق ةهرهلا تناكو هل هعبتاف

Lol ىلعو دوعسم pans عست ةنس هلتق 4 Lie هل افعو ىغترملا عجار 
 نوناك هيخا  Leاهيبا , adناطلس قمل دبع نب بوقعيب  CCمدخلا

 نع رهف نهيلا دبع هنبأ ىفترملا  palنب هللا ديبع هع مدقف هرمإ

À Er ىبب DT دبع قحلو نوناك نب دوعسم ماد ل cr Et 

 اضوع مدقو رباج 2 نوطيق نب بوقعي ىلع ىغترملا ضبقت  dieبوقعي

 ىقعي نب نهرلا دبع عجار مث ىنايفسلا نوناك نبا  Leeنيسهو عبرا
 نب دوعسم 4, لقتعاو هيلع ضبقتف  ls cilsناكو نايفس ىلع

 هع ىئبال  dueروهظ  Lesردوا نو مراحل © توقعي انبا ىسمعو شوطح

pd, ةنقفلا ران بشو ةروكسهب قحلو قمل دبع نب بوقعي نع دوعسم 
 , elحست ةنس كله نأ ىلإ هماقم بوقعي نب شوطح , Hoهناكم

 ةرركسبب دوعسم كلهو ىسيع هوخأ  Lauنب ررصنم هنبأ قحلو نينا

 هيلع كفوو بوقعي نب قسوي مايا ةمدقل عجار نأ ىلا يىويسكسلاب دوعسم

 ىم هركسعم  Losةسايرلا تلضصتاو هلبقتف ةياعبسو تس ةنس ناسملت

 انح هع ىلا ءالوه نومرج ىنب ىف نايفس ىلع  Fe #3دبعل ميلع

 نب بوقعي نب ىسمع نب روصنم نب ىلع نب بوقعي نانع ىبا ناطلسلا

de Le اتسفات GEL Ve Le he نايفس. ناكو: cause نب ose 

 ةهسفلا ابطئاسب كلمو فنا  pileةيبالكلاو ترحل مئايحا نم ىقبو طلقل

  ndsنوطيو هرافقو سوسلا ضرا  eleةدماصملا نم ةحاح دالب
JL, كرا نم عاطم SN ىف متسايرو ةدشو Gb كلذل ميف تيقبف 

  Rise.ىف  elsشكأرم ناطلس دبتسا الف مداسفاو شكارم  palدبع

 وب نب نهيلا  léيبا ناطلسلا نب!ىلع  Las deنيعبسو تس
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 ضرعلل همايا ضعب عمدقتساو متلزنم عفرو مصلقسا ركذد ايك ةياعبسو
 عاطم دالوا نم شيعي نب روصنم ,fi ةداعلا ىلع ملجرو مناسرفب

 تبهذف هنوج ىنيرخالا sal منم JS نم لتقو نمعججا ميلع ضبقتف
 ءاشي ام ىلع رداق هللأو متكوش تداضخو pa ىف الثم

Elنم  fieطلخلاب نوفرعي ليبقلا اذه  psمك دادع ىف  SN ss 

 نب ةعيبر نب بعك نب ليقع نب رماع نب قفتنملا sé LUE نأ فعمل

 ee الو نيرجلاب ةطمارقلل ةعيش ملك بعك نب ليقع sé ىناكو رماع
 Yale عبلغ مث ةعيشلا ةوعدب نيرجلا ىلع ele ومب ىلوقسأ) ةطمارقلا رما

 gp pre se لحتراف ةيسابعلا ةوعدلاب بلغت نوطب نم نمسح ىباوغب
 gl لييتعب ىيارطاس نك ةيقيرفأ ىل طلخلاب نومسملا ءالوه قفتنملا

Ji di unaميم بلع  deر صاع ودي نييبلعتلا  eÿe uiنب كام نم  

esseةوخأ ليقع نب رماع نب  RSI so LLميديا ىلا نوبوسنم برغللاب  

 ايك برغملا ىلا روصنملا ملخدا الو ماوعلا نم هققحي نمف بسنلا ىن اطيلخت

 نب لاله (Ras LS ةوقو pois LL NS AC SRE 1, al دانلق

 رغكأ هبسن نم ىزعن ال حاوع نب ةرمبه نب دمحم نب مدقم نب ناديج
 تعبو هركاسع اومزهو هيلع اوفلاخ روصنملا نب لداعلا ىلو الف اذه نم

Jeنومللل لآ هنعس  papas né desكلذ. ىف.نودجوملا هعبتاو  
 رممانلا نب ىبحي ىلإ نايفس موادعا pas, aval ىلع هورهاظو ىنوماملا ءاجو

 هدعب عيابو ةتبس ةكرح ىف كله ىا ىلا نوماملا عم لاله لري مو هعزانم

 كله مث die نايفس ,pe شكارم ىلا هب ءاجو ديشرلا هنبال

 ةركاسبلا يه ش Lot نب رع ديشرلا ىلع les دوعسم sal ىلوو لاله

 eu re 0 A AU ناكر يدل

 نم LL ىف هلتقو شكارم هيلع مدق ىتح ديشرلا هيلع لواحو ىلاخ
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 لاله هيخأ ىنبا ىبحي هدعب طلقل رمأ dos نيثالثو نيتنث ةنس هموق

pad,هموقب  dlرصانلا نب ىبحي  beteجرخو طيراقوأ نبأ معمو شكارم  

 ديشرلا ءاج مث ابيف اوثاعو شكارم ىلع اولوتساو ةسادجم ىلا ديشرلا
duتالث  USميلغو  hs Lakeىلع ادفاو سلدنالاب طيراقوا نبا  

caدوه  dusابنا اوطعو طلخل  dusنبأ نم  LEنم صلخت هنأو  
 Dear outil ارعجاوو:ليقبعللا 4 ei نب ces fe bals ةطرولا

 مقلطا مث نيئالثو سم ةنس رومزإب منجيو لاله cl حاشوو ىلع ىلع
 رع عم Lex ملتقو سيناتلاو ءاعدتسالا دعب RS Re كلذ دعب ردغ مل

 ىف ديعسلا عم اوضح مث هيلا هب اوتعب ةيليبشا لها ناك طيراقوأ نبا

 عم pre ابيف لعق ىلا ةعقاولا هيلع Les داولا دبع ىنب di هتكرح

 مايا ىلع ضبقت ol ىلا Ras Ad لمعي ىغترملا لزي ملف ديمو نايف

 ىغترملا مدقو نيرم cie لاله نب حاوع قحلو ملققو aus نيتنث ةنس

 عبرأ ةنئس جاوع حجر مث مثيف ةسايرلا تيب نب كعوب نب ىلع يلع

 نيلجرلا ما ةعقاو تناك مذ هتاوزغ ىف Jus ىلعوب نب ىلع هازغاو نميسجو

 طلقل راص مث نيرم ىنب dl ىلعوب نب ىلع عجرف نيتس ةنس ىفترملا ىلع
 نب M نيرم ىنب ناطلس لوال ميف ةسايرلا تناكو نيرم ىنب ىلا ملك
 ناك ىتلا هتنبا هحكتاف قحل دبع نب بوقعي هملا ,el مدقم نب ىيحي

di Lysسج ةنس كله نا ىلا ميلع لبلبم لزي مو ديعسوبا ناطلسلا  
du ssاال  

bass dre,ناطلس ىلا:  eeكلملا  lt46 كلم انوا  se sal aa 
olنب مهاربا .ىب مامز اغيخأ نبا مث ةيطع نب ىلع هوخا مت ةمطع  

 هسلجم نم برقلاو ناطلسلا ىلع ةلادلاو ىزقلاو زعلا نم غلابملا غلبو ةيطع

diنب وج هنبا هرما كوف كله نأ  gelمث  malيماربا نب ناهلس  



 عا

 نأ ىلا هحعب نمو نافع al ناطلسلا مايأ ملاح لقم de كرابم اهوخا 5

 برغملا ىلع Lexus ماس al ناطلسلا كلبم دعب œil ةنتفلا تناك

 كرابم ناكف شكارم del Jeu وبا هنبأ عطتقأو زيرعلا دبع هوخأ

 ىلا 4 عدوأو كرابم ىلع ضبقت لبصفلا Qi ىلع ضبقت الو هعم اذه

 كرابم هعم لتقف هلتقو دمحم نب رماع ىلع زيرعلا دبع ناطلسلا بلغ نا

 رابخا ىف هركذن اكىتفلا ىف هتلخادمو dilé نم هب ىرعي ىاك امل اذه

 ( ناك ترقد ريوملا LME OM LA ليديق dde يهب 4 Le باف كل
 طيسبلا كلذب نينسلا نم نهتيام ذنم cils بصقمل نم عباصأ Le نكت

aبلاغ هللاو ىزتلا مب بهذو نوفسلا متلكاف ةعدلاو زعلل ةدايز  

deهريجمأ  

 منا لاقي اهرو برغلاب مشج دادع نم ءالوه رباج sé مثج نب رباج ومب
 3 il À اخ كل معأ هللاو ةتاول وأ ةتانز ق < ىدحأ ةتاردس نم

dxرصانلا نب ىبحي  dec LSنصو  abatكلف الو  cesنب  el 

 رماع نب دئاف Ras Jar, oui ll كعب ةياقسو نيثالثو ثالث ةنس

dual,هدعي ىلوو 006  copiesولعي, هلقتعا مث نوطيق ىب دمحم نب  XD 

 ىتب يلع ىايفسلا نومرج نب Hire مدقو :كلذل“ىضترملا هقعب نيدحوملا

 ةهشم dy نومرج نب بوقعي رمأ ضقتنا رف ةرم كلذك اوماقاو رباج

 ءامحا نم ءالوه رباج ونب زمحت رث نوطيق نب بوقعي نب لمعامسأ رباج ىنب
 نيينكاسلا ةكانص كلاته نوروابي Lai امو الذاتب لبذل خس ىلإ مسج

dis,ىلا نووايو ةرات طيسبلا ىلا نولبسيف ربربلا نم ةباضهو  JAىف  

 ةيلغ ىذوا ناطلسلا نم ةفاخم pags اذا ىرخأ piles ربربلا ىلح

 ميلع Lee تكردا منوطب نم ةغيدرو ىن روصعلا اذهل ممف ةسايرلاو

 هماقم مقاو كله رق ىتيدرولا ىلع نب نيسح نانع ىبا ناطلسلا دبعل

١ 
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 ىبأ ناطلسلا نع هعوؤزن دنع رع نب نسل ريزولا مب قحلو هغبا رصانلا

 هنم اونكماف ناطلسلا ركاسشع مهلا تاضسضو ةياحعبسو نيتس ةنس ماس

 ةنس شكارم w هرارف دنع ماس ىبا ناطلسلا نب لضفلاوبا مب قحل 2
 ةكانص ةرباربب قحلف هب طيحاو زيرعلا نبع ىناطلشلا dils نيتسو نامت

 نقفلا هذه ءانثأ مب قحلو ميلا لج لام ىلع هنم Hal رث مقوف نم

 بلغتملا هللا دبع ىب رسع ريزولا دبع ىلع 0 ىنجيلا دبع ريمالا

 ةنتفلل اذه CU سارم كلذب لاطو منع هوجرخاف رع هبلطو call ىلع

pus Do Suعدواو هلع  Se Aهيف  Do LAS te 
 هيلع ضيقتف قرشملا نم عجرو ج مث هلاقع Gil كلذ دعب نم هنع

 زيرعلا دبع ناطلسلا نبا ىلع برغملاب ديتسملا sl يرتد رتاروولا

 ,all لهللا بلقي ,All ءالوه ىلع ىنب نع ةسايرلا اولقنو Gal هعدوأو
 مثنأو مشج نم اوسيل رباج ىنب نم ةغيدرو نأ سانلا نم ريتك معزي دقو

clesكلذ ىلع نولدتسيو ربربلا نم ةتاول بوعش ىدحأ ةتاردس نوطب نم  

fableربربلل مراوجو  dll,كلذ ةقيقحب ملعأ  
 bis مياسنا قااركذ \LS S نم ءايحالا ءالوه \S نم paies مداعلا

 5 — SI ناكمل pre vel rés ىأ الا بلغو ةزع مل تناكو معم انسمات

bee GLSناش ةيابجو ةركسع يلع ناطلسلل تناكو انسمات طيسبب  

 pre ىنوماملا دبع مث نيدحونملا دبعل مداعلا يش ناكو pie نم مناوخا
 تالث div كله املو رصانلا نب ces ةنتف ىنرثأ هل ناكو ديز نب نسح

 خومش رماع cul ددافو DE عم ديز نب نسح لققب ديشرلا رمأ ىنمئالثو
 منم ىنأكو هينبو se CN ةسايرلا تراص مث ag اولققف رباح ىب

 ,Lalirudl ةرفغلا 3 بلاقق هلا ناكو 'دامع ىبا "نب se نيرم ىنب دبعل

 y سوسلا ىلا رفو ةياقسو نمعست ماوعأ اهنم عجرو ناسملت ىلآ رف
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LP بوقعي 2 هيبالو هل =, أذه هيبأد لري و ةيباعب ws حبس ةنسا 

 دبع  Giىف تاماقم كلذ لبق  LAتمقبو ةروكذم , dubىلا همنب ىف

 ةيهقيرفا ملوخد دنع Lg مرتكاو لاله JUS زعا نم ليبقلا اذه ناك

 نب لالف نب كيبن نب ةعمبر dl نب حاير ونب ىبلكلا نبا هركذ اهف مو

 سادرم be نم ىرينصلا ىبحي نب uit ue متساير تناكو رماع

 ىف روكذم ىلءوب نب لضفلا pal كلذل متالجر نم ناكو حاير نبا

ieتناكو ةجاهنص  Freeسادرمو ومع  cesو حاير ونب ملك  

 () داود ةريقك نوطب سادرلو رضخالا مثو حاير te نب رضخو حاير" نبأ

 ليقع نب ,june Rial سادرم نب ليقع نب زاوح نب ربنصو سادرم ىبا

 رماع نب sg ونب fée ىرخأ نوطب سادرم نب ديزي نب pale دالوأ نمو

 واعمو روهشمو نادوسو es اك قيطل نم نأ لاقي دقو رماع نبربجو

 Last لاقي دقو دمحم نب ىلع نادوس مساو ةثالث نوطب رماع نب دمحم ونب

 ةساي آو ,gel all حاير رمغ نمرماع نب لاله نمروهشمونب مو ةرهاشملا نأ

deدنع تناكو سادرمل اهلك نوطبلا هذه ىف حاير  pesىن ةيقيرفأ  Je 

 نبورعونب معزيو حاير نب سادرم نب داود ءانبا ةدوودلل تراص 5 منم

 ناطلس نب دوعسم نيدحوملا (ge fus ناكو دابرو dis ع اما نأ حاير

 لقن الو ,due هتدشل طلبلا بقلي ناكو داود نب ىنيدر نب مامز نبا

(1) Le nom propre داود et son pluriel ةدوأود s'écrivent quelquefois avec un point sur le 

premier dal. Cette dernière orthographe est probablement la bonne. 
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 امل fre تاعاج ىف دوعسم وخا ركاسع Gil برغملا ,d'El روصنملا
 ام طببلا دالبب هموقو ادوعسم لزناو هشايعناو هتعاط نم ناطلسلا هالب

 كلانه جسفلا طيسبلا راغزا ىلا ريبكلا رصقلاب فورعملا dns es نم

 ىف fée نم مامز نب دوعسم رفو كلانه أو ,xl رضخالا رجلا لحاس ىلا

 رديت هيلا عقجأو ةيقي sl قحلو ةيامسجو نيعست ىنس هموق ىم ةمل

 رث منيب نوبلقتي بابدو بغز ىلع ,Ms سلبارطب اوقحلو dial ركاسم
 رابحأ ىف هركذن LS سلبارط 3 هموقب هعم رضحو سقارق ةمدخ ىلآ عزن

 Oo dt كلذ هفالخا ىف is و قروبملا due ىبا ىلا عجر à شقارق

 قرومملا ةنتف ىف انعو ةساير هل تناكو دمحم dif هدعب نم هرماب ماقو كله

 ةنس ىف قرومملا as صفح ىبا نب دمحم وبا بلغ املو نيدحوملا عم
aeدالب نم ةمكل ىلع ةرشع  Ji, SAنسهف ناك لتق نم برعلا نم  

 ىب تاكرح LS == هع ىبأو اذه دمحم ىب هللا دبع موي كلذ هلتق

 ,dé ةيقيرفأ ىلا دوعسم نب دمحم عجر دمحوبأ ريشلا كله املو ركاسع

 ,bel, PSS cb كامضلا نم نعاوظ جينالا le هيلا عققجأو اهيلع

 نع ,Cab كاعضلا نعاوظ تزبع نأ ىلإ ةفركو ديرد نم ملاتقا ىلع هب

 ىنابيلقتم دوعسم نب دمحم ىقبو هردمو بازلا ىرق Gil ةلحرلا

 بازلاو ةيليطسق نيب ام dant جاوضب ودبلا ,dub تراصو هتلحر
oi,ةليناغا نب ىك كلق املو هموقلو هل ةليسملاو  est din 

ls nb,مكلم علنا  unالا  
Reدحاولا دبع نب ىبكي ريمالا  IN dbzاهددنع  Jusابيسك  

 حايرو ملس ىنب نم برعلا نم ةيناغ نبا ىبحي عابتأ قرتفاو سكارمب
JLفعلا با  A ELU de 

 منطاوم نم ملس ىنب ;LS وبا ريمالا Blé مودع ةيناغ نبال متعياشمو
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 سادرمل ذُمموي ميف مدقتلاو اهملا امو سلبارطو سباقب دبعلا كلذل
 ىف هركذن اك بوقكلاو  platنيبو منيب اوبرضو ةلودلا ةعياشمل موعنطصاو

 ةيليطسق دالبو ناورمقلاب مولزناو حاير لُئابق , Diesدرعسم نب دمحم
 ميلع اولؤنو لييكملا نوبلطي سادرم دفو نينسلا ضعب ىن هيلع دفوو

 متن ىلا اوهرشف , Bbنب دمحم مع ىناطلس نب قزر اولققو ابيلع

 ىنمبو منيب تناكف دوعسم  cbىتح بورحو مايا , Preىنع  Abقرشلا

lu ىنب نم سادرصو بومكلا كلمو a ابيناج 4 Ps5Lol, ةيقيرفا نم 

de ةدواردلا زاتماو .ةطغنو de ىلا. سبات نم Wal بدال تر 
  olلولتلاو ةياجيو ةنيطنسق , aileنم اهءارو امو الكراوو خيرو بازلا

 ىلوف دوعسم نب دمحم كلهو ةلبقلا دالب ىف رافقلا , dubدمحم نب ىبوم

 اننيعرا ند نك كله املو ةلودلا ىلع زازمعأو هموق ىف + غو تيص هل ناكو

 ةربشلا ىف هل عونصملا ركذلا رئاطلا رصفتسملا دمحم هنبأ عيوبو دحاولا

 ةنيطنسق تابجب هوعيابف ءالوه ةدواودلاب قحلو مهاربأ هوخأ هيلع حرخو

 ههدقت ىلع اوقفتاو  RAT Gagsةياقس نيتسو تس ةنس رصنتسملا

Ras, منم ناطلس نب ركاسع ونب هيلا زيحتو معج قرتفأو همامأ أو مفف 
 قو ىبحي نب يماربا ىلا دبعلا اوذبنو ركاسع نب ىدبم دلول ذّئموي

 ىف اهب ماقو سلدنالا ىلا رجلا زاجاو ناسملعب  beيلا  Lolكله 3 رجالا

  useرثكو ةلودلا ىلع لاطتساو ىدوم نب لبش هنبأ هتساير ىلوو دمحم نب

  freeرصنتسملا ذبنف  Gags payeنيدحوملا نم هعوهو هركاسعب ميلا
 ىنب نم برعلاو  euمناوخا ركاسع دالوأو , deهتمدقم  aلاله وبأ

 مدقتساف يلع لواحو ةياجب اريما ذّمموي نأكو ىتاتنبلا دمحم نب دايع

 ىبحي نب عابسو ىيحي هاخاو دوعسم نب دمحم نب ىنوم نب لبش مءاسور
plدوعسم ىب ديرد  shoesرفنخ نب ماليم نب  (yoنب لضفو دوعسم  

1F 
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 ةفرك نم تبان [SL يش ريزات نب ديرد Ras دوغسم ىنب ديرد نب نوهم
 ثيح ةيارزب دحاو عرصم ىف مقانعا برضو ٌممودق نيحل ميلع ضبقتقف

 cles ميلا عزانلا صفح gl نب دنيز اوف ىب مساقلاو sat aket LI أوعياب

 كرتو بازلا jai ىلا ,Raul هماما أورفو منعاوظ تقرتفأو ةلودلا ىلع جوخ

use Lo Jaالفلم همبأ اعابس  AS Lasىب مالوم هع  Cuو  JF 

 نب ةحاط هع هلفكف الفط هغبا Last (gs ىب عابس كرتو ممل ةسايرلا

 GA دبع نب بوقعمب اوقحل دمحم دالواف برغملاب Gb, die ملف ,Gé ىبحي
Cleنب عابس دالوأو  Leنايز نب نساربغمب اوقنل  lbعيسكحف  

 ci ىلع اويلغتف ASUS ىلأ اوعجرو اولاقحاو آولباتو اوضاترا ىتح ممولجو
 اهوعزتناو منيب اماهسا اهو ريصو غير روصقو SL دلب اومستقأو بازلا
 مل عجو SA دالب ىلآ اومدقت 3 ابكلم Paye à ناكف ىنيدحوملال

 ءاسور نم وتقع نبإب ىرعيو ناقع نب دمحم نب ناقع ديعس وبا ابلماع

 هب اوعقواو بازلا نم filme ميلا لحرف sie die ناكو نيدحوملا

 Je ىلا اومدقت 5 دبعلا اذهل هيحاونو بازلا ىلع اوبلغو ةواطقب هولققو

 ناك نم مل ges ىللتلا ىلا اومدقت رق لئابقلا نم هب نم ىلع اوبلغف ساروا
 عمج ركاسع نب ىديم نب ىضام نب coupe Rakes ركحاسم دالوأ نم هب

 ,DS دوعسم دالوا ميلغف اوفحازتو مرمغو ضامع نم مفلح ىف نمو هموق
fsنطولا اولوتو ىضام نب ىدوم  Leعانطصالإ مرما ةلودلا تفالت مث هيف  

 راصمالا مث بازلاو ساروا لبجب دالبلا نم هيلع اوبلغ ام موعطقاو ةلاقسالاو

 نيواسقت ىفو ةنضحلاب مدنع ىسملا ساروا ليج نم ىيرغلا طيسبلاب ىتلا
 ىلعل تراص مث لب ني عابسب ةليسملا عاطقا صتخاو ةايسملاو ةرقمو
 عاطقأ ,Gas مناهسو La مسق ىف SU كلذ دعب نم LAS نب عابس ىبأ

 نيواقنتو عابس Ji ىنوم نب ليش مع وهو دمحم نب رع نب دهإب ةرقم



 | عاب

sbعابس كلم مكر كاشعا  otre 4 pal ps Je unركاشلاب ىرعيو'  

 ناهلسو دوعسم نب دمحم ني رع نب Al نب de هعونب ةسايرلا هعزانف
 دوعسم D Lelg) اوقرفو دوعسم ىنب ديرد نب ىمحي نب عابس نب ىلع نبا
 عابس دالوو دوعسم ىنب دمحم دالوا نيقيرف bles Leg Lots نأ دعب ءالوه
 ةنيطنسقو ةياججب ىاوض ىلع بلغت علو دبعلا اذبل ASS اولازي Less نبأ

 نب ايوقعيل ىنالا دمحم دالوأ ةسايرو ملاقمأو ضامعو شكيودس نم اهب نمو
 نم لحمو ركذو ةرهش هلو همس هناكم ةدواودلا ريمكوهو دجأ نب ىلع
 ناتقع دالوإو ele ني كما دالوإ ىف“ عابس Si ةساييرو كزارعم طلبا
 دلو ىف متسايرو ددعقلاو ةرثكلاب ,el ممم ىستا ىلع دالوو عابس نبا

cssدالوأ مفداريو عابس نب ىلع نب ناهلس نب  ssنب  deعابس نب  
 ابفايرأ نم ريتك لودلا متعطقاو ةنيطنسق ىحاونب دمحم دالوأ صتخاأو

 اهيحاوضو ةياجب ةعنمل JA Las غعاطقاو die ىاونب عابس دالوا:نضتحاو

 لحاور ىلع ابكلاسم رعوتو اهب ةفيطملا لابجلاب ميلغتو برعلا يمض نع

 I اماو دانلق اك غفلس دبع ذغم منيب ةمسقف ىلكراوو غير ,ll ةعجانلا

ps) Stرا جسما عيا عابس |, دمحم دالوال ةقلوط هتدعاقو هنم ىب  

 نب ىلع Rae اهارتشا أو رثدو هونب نعض us دوعسم نب ركب ىبال نناكو
 rs ميا بلصتإو عابس دالواب يبه كما نب ناملسو هع سلا ل
 dis lobe ىلع راض, es عابس دالوا تالاحم ىف .تراصو ةنتفلا

 مئالاج 4, دمحم ,NN sn هتدعاقو طسولا ,SU رثكأ اههلع

 ,AA كسمت هب هلو ةزعو ناطلس كلذ ببسب هلماع ىلع ىلع نب بوفعملو

 بارعالا نيع نم هيحاوض ةياهو هفطوب هدادبتساو ةلودلا نم هقعنم ىف شاهحغأ

 ةموغتو سداب هتدعاقو بازلا نم قرشلا بناه اماو تاقوالا بلاغ مداسفو

 نأ الا حاير elle نم سيملو Ale نم وه Le ةفرك ءاسور تبان دالوال وهف

(4 
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 ةيدابب ابل ركسعي ةافوتسم ريغ ae SM ىف هنم ab بازلا لماع

 عبت اهلك حاير نوطبو A ىف هكارشاو بوقعي مريبك نم oil حاير

 دالبلا ىن مل سملو ميديا ىن امم نوسقلمو ميلع نومستقمو ةدواودلا ءالوبل

 رضخالاو مسمو ديعس ىنوطب Les مرتكأو ةوق مدشاو هيلع نولوتسي كلم
 عم مضعب Lx ىف ةدواودلا css لامولاو رافقلا ىف ةعبخؤلا نودعبي

 راس دمحم دالوال قالخا ديعسف رخآ نود ls يلح ىف نيوصتخيو ضعب

 فالحا رضخالاو مسمو ميوعجاري مت منوذباني نامحالا نم اليلق الا مايا
 2 ند sus تساي رف sans Li sale 3 M تلدك عابس دالوال

 دالوأ fl ىسوي نب بوقعي نب ىيرع نب بوقعي نب نوهم دلو ىف ممم
 سوقلا دالوأ ىف ملس se» ىلآ معرب نويستني مثو ىفسوي نب باحر نب ىسمع

oOىم جصعلاو ملح  fol Frsحاير نم  Halىسوي دالوأ مس ىنطوملاو  

Aنما فئاغل  DU AU ea, 

 pis روجلا اماو تالا نب قرشم دلو نمف مدخم ءانبأ نم كوهغلأو
 ob ge تافن اماف تافن ىنم Ras منوطب ىدحا ةرانزو ةتاول نم ربارملا

 رباج ىنب es اك ةتاول نوطب نم مف ةرانز امو مركذ ىتايسو ماذج
 spl» ناطلس رجالا ىنب دبعل ةودعلا ىلأ re زاجاو pis ريتك الداتب

 فالحأ نمو ريثك ديعصلاو رصم نا rs رك راتا SLA ىن هل تناك

 ةعصعص نب رماع نب تاوس ىب باير" نطب ةدواودلا نم دمحم دالوأ
le oilميلو حاير دادع ىف  rsنما ناكم مهأو ةعجبنو نعل  ile 

 dans ىأ انمدق دقف رضخالاو مسم/ نك عابس دالوأ ىالحا اماو مهترهاظمو

 حاير نب زاوح sai حاير نب سأدرمو حاير نب سادرم نب ليقع دلو نم

 مييلع هركني ضعب لوقيو طلغ وهو ماوعلا نب ريبرلا ىلا بستني مهصعبو
Lelهاركذ ايك ضايع نوطب نم م ىنيذلا ةيابملا نم رهبرلا ىلا بسن وه  



F4 

 مسم نب داج نب ماس نب ةعامج دالوا ىف متسايرو  leدماح نيركش
 نب نالسك نبا  eusنب ىسوم نب ةرارز داليا نمبو ةعاج نب لاخر نب

 رضخالا اماو ةعامج نب نارطق  fl hisدلو نم  esسهلو رماع نب
Alma) ie ملك نوفو رعم ةعصعص (y pole ءانبا نف ةعصعص ىنبرماع 

 , Lilءاغبأ نم رخآ رماع معا هللاو وه  ak), cbسادردما نب هيرب ىب رماع

 ىنروكذملا  fileكلم نب قيرط نب كلم دلو م نيذلا رضفل نم ملعلو

PR PL PAS نع نب د ا 
 برعلاو مداوسل  sul ousهببشاف ةرمسلا ديدش كلم ىناكو لاق رضخا

 نب رماع نب رضخ نب راع نب مامت نب ىلع نيرمات دالوا ىف متسايرو هدلو
 نب رماع دلو 4 رماث دالرا نمب نم تصتخاو حاير  ileةيطع نبرماع نب

 نطب ميفو رمات نبا  alحاير ىو راع ىب مامت نب ةدئازل  Laةزنع نم نطب
 عم نونعظي رازن نب ةعمبر نب دسا نبا  Rsدالبب حاير نم لزن نم اماو

 تمح طببلا  ailدعب كلانه اوماقاف روصنملا , deمامز نب دوعسم مسيءر

pur, رصن نب ناقع ناكو نيدحوملا ةلود تضرقنا نأ ىلا نطاوملا كلتتب 

she ىلع نيرمونب بلغت الو ةياقسو AS di هلمقو ىوماملا مايا 
 ةيامحب اوماقف مركاسع عم تعبلا ءالوه حاير ىلع نودحوملا برض برغم ا

 مبناوخال ابرحاوناك نمح ني رم ىنب نم دمحم نيركسعونب مهلا ز يكتو ميحاوض
 نب ةتماح قد  HU Lil esتناكف دبعلا اذبل مهنم  otنيقيرفلا

sal JU ةماج نب ركب ىبا نيومحم نب قمل دبع اهيف لتق ةلوج 
 ليبسلا اودجواف سيردأ  SAاونختاق ءامدلاو ةرتلا بلط ىف مهسفنأ ىلع نيم

re عقوأ نم رخآ نم ناكو ىرخأ دعب ةرم ايبسو القق ومس ت ساو مهمف 

 تباث وبا ناطلسلا  leبوقعي نب فسوي  Leuمبعبتت ةياعبسو عبس

 تايد نو اسس ا  ORرسما ىف
1# 



 | bye db ةمأ لك ىاص مذا

padةداعس ىع  Aliلامو حاير ىف ةنسلاب  spaهلاوحا ىيراصتو  

 dal تناكو pre ناهجر نم رث حاير بوعش ىدحا pus نم لجرلا اذه ناك

 Hire وه ,Lis عرولاو ةدابعلا تاماقم del ىف تناكو ةبيضح ىدت

 ديعلا كلذل ءابقفلاو نيحلاصلا يمت ىقلو برغملا ىلا Jet دهزلاو ةدابعلا

sheىلوسعلا قاما ابا ىزات  die sal,همزلو  Anis,ىلو ىا عجرو هيلع  
 رييغتب هسفن ,el بازلا دالب نم ةقلوط لزنو دقأو رووا ل ب حاير

means jf de SAنيو  pe ur21 كل رزتسالا  doute 
 ناك هقيرط pa ىلع هودهاع مالعأ مهنم dise مزلو مرمغو هموق نم

 ةدوأودلا نم دوعسم Ce نب دجحأ نب ىيحيوبأ Pl نم

 نب ىسيعو مهنم ىمحي نب عابس دالوأ يش عابس نب ناهلس نب ةيطعو
ctsسيردا نب  SL aiنم سيردا  Stركاسع  pisةمالس نب نسحو  

 نم de نب UE) pe دوعسم نب NS نب est نب ةحلط دالوأ يمت

 ميعابتا نم ريتك ىف ةبغز ىنم EU ىم تالاجرو ةبغز نب ديزي دال

 ف هناش ىلع مهب ربظتساو هعبات كلذب رثكف مبموق نم نيفعضتسملاو

 رارش نم قيرطلا عطاق ىلع دقششاو هب ءاج ىنم ىلع SA رمميغتو ةنسلا ةماقأ

 نب روصنم ذمموي بازلا لماع بلطف لاهلا ىلإ كلذ ىف hé 4 ىداوبلا

 مزمعأو كلذ ىم عفتماف ىامالظلاو نيركملا ىنم اياعرلا ءافعإب ىنزم نب لضف

 توملاوإ ةفسلا ةماقا ىلع ,opel هباكحأ lie هنود لاك هاه عاقيالا ىلع

 نم ممءارظنو مبلاتقا ىلذل ,Les برحلاب je pol مهفذأو كلذ ىف هنود



 ها

 ةسايرب ماق دق دمحم نبرع نب دهجأا نب ىلع sal كلذل ناكو مهموق
 boul as دالوأ ةسايرب ماق دق عابس he نب قاهلسوا معا الرا

 نيطبارملا هباحصاو ةداعس ةعفادم ىلع ىنمم نبأ اورهاظف ةدواودلا ةساير

 نم le بحاص ىلا اعجار Sos بازلاو ىنزم ul vel ناكو ميناوخأ نم

 وبا هتلودب ;sl, LS ىبا ريمالا نب alle ريمالا وهو صفح يأ ىب

 ds ركارسعلاب هدماف ددملا ىف ىف م نبأ هيلا نعبو رع نب نجيلا دبع

 Lab اهبذاجب ىنعباو اهنم pré ةداعس ىلع ضبقلاب ةقلوط لها ىلا زعوأو
 ةينسلا ميممسي ناكر نيطيارلا هاجت CCE ا
 اوعطقو dl) ىف ضاهب انه] ةنس ىنزم ىبا اورصاحو ةركسب dl اوفحزو

 ىناهيراعم tan اهراصع لوداع à نرسل مم ا
patىلا ةدواودلا نم ةداعس باحصا ردحنا مث تعنتماو  paleةنس  

 ناك نم عمجو ةقلوط باز نم هقيوازب ةداعس طبارملا ماقو ةياعبسو سجخ

LU) lala, al IN ES SEA 

galetsىناطلسلا ركسعلاو ىنزم نبأ ىلا  pieمهبكراف ةركسمب هدنع  
 تناكف ىلهلم ىلع ,dll ةداعس ,be ةدواودلا نم ىبرح دالوا عم اليل

pisلعق ةلوج  Lasنم ريثكلا محل تساو ةداعس  letىلا هسار لجو  

 وبأ مواسورو بازلا ىلا اوربظف مهيتاشم let ىلا ربخل غلبو re نبا

 عابس دالوا يش ناهلس نب ةمطعو زرحم دالوأ يش رع نب دجأ نب ىمحي

 d' Le دالوأ ريش om نب ets ركاسشع 0

 pas اوعطقو ةركسب اولزانو 9 نب ىمحي ىبال deal, Leg مهتسايرو
 هنيبو مهنيب قرخل عستاو JUIL موقرحاف ىنزم نبأ لاع de اوضهقتو

sbنيا  Geىف  biني ىلع هملا عقجاف ةدواردلا نم  seعت  
 ةدواودلا ءالحل Ses Les عابس Shi ريش ىلع نب ناهلسو دمحم دالوأ
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 تالث ةنس ءارصحصلاب اوفحازتو ناطلسلا ركاسعب مينيب ىلع هغبأ حرخو

5eدوداقف دهجحأ نب ىلع ىلع ضبقتو ىنزم نب ىلع لمقو نوطبارملا مهبلغف  
 Jen رع فا deal Le, as نب ىسمع ةقلطا مث اريسا

 ىسيعو دجأ نب ىيحي وبأ كله مث Jim ىأ هللا ءاش ام ةينسلا ءالوه رمأ

 نشمي ةينسلا نووافتو .ةيمسلا ءالوم نم زرحم 5 ءامحا كالحو كك نبأ

 ىبا هيقفلا ىلع مرظن عقوف تادابعلاو ماكحالا ىف ايتفلل مبنمب هنوهقي

 ىبا ىلع ةياجب معلا sal ناكو ةرقم ءاهقف نم قرزالا نب دمحم هللا دبع

 ee لحترإو مهباجاو كلذ ىف هودصقف اهتهشم Le نم ىواورلا دمحم
 لهفتساو ةينسلا هيلا عقجأو ةحلط SN ريش ةمالس نب نسح ىلع لؤنو

 0 ui el م
NASميلع بيخيو نيدحوملا ناطوأ ىلع بلجي كاك نا د مااا  

 متيالو كلذب ىدتسي زداوجلاب ةينسلا ءالوه ىلا تعبي برعلا نم مواملوأ

 قرزالا نبا لزي مو ةنس لكىن ةمولعم ةزماجب قرزالا نبا هيقفلل معم تعبيو
 ديحم دالرا يش دجا ني ىلع كلذ مرما ىلع pale نأ ىلا عميرل اهقم
 ةركسب قرزالا نبأ لزنو حاير نم ةينسلا رمأ ضرقناو ةمالس نب نسح كلهو

doىنمم نب فسوي  is à Libanلزنو هتباجاق ةينسلا رمال  se 

sesماق مث [سنلا ىف ضايب] ةنس كله ىا ىلا ةركسبب ءاضقلا  deدجا نب  

 ةياعبسو نيمعبرأ ةنس Sp a 2 Lai less نمح دعب ةنسلا هذبب

Jal sous als us Ch,ذاقأر اغير  Alleلنا  de sal,7351  
 ىقبو sel نب ىلع كله ىنأ 4 ةيالولا 4 اوراصو ىنزم نب came عجارو اهنع

 (y ةياعر = نبأ مل بجوي ةدفحو ىنونب هقيوأز ىف ةداعس بقع نم

 =( All fol نض هنو مبكي نم sat ىف اقح حاير نم ةالفلا بارعأ مل

 ممسفنا اهب نوذخايف ةوعدلا هذه ةماقأ ىلا انايحأ مضعب عزمي ةدواودلا ءالوه



 نر

 لب ابقح ىضقيو اهبساني اهب عرولا ف قهعتلاو نيدلا نم نيفصتم رمغ
 age ét نيرماظ جير Ua or les نحلل همس 17
 ىلع نوفزانتيو ممعاسم قفخيو كلذل مرمأ لبخيف ءاغترا ىف اوسح كلذب

fol Jrasileهللاو ءىش رمغ ىلع نوقرتفمو  direهلآ ال رومالا  Mهناهسوفه  

dl .نع  désةعبارلا ةقبطلا هذه نم رماع نب لاله نم منوطبو  

role ESةمعر  Aulasنب ةعمبر  
 دبع ىنأ نوعزي اعم دبعلا اذهل مو مبسن اذكه رماع نب لاله نب كيبن

 دلو ىن هللا دبع ركذو كلذ ىبلكلا نبا ركذي مو دبع لادرسكب fees هللا. ٠

 انه لغم عقيم اريثكو ميردريتهاوا RS ui مياس ]00
 مل تناكير معا هلو ملفاكوا ميعل ءانبالا باستنا ciel برعلا باسنا ىف
 اولققو سباقو سلبارط ىجاون ىلع اوبلغتو ةيقيرفأ ملوخد دنع ةرثكو ةزع
 نأ ىلا JU dé اولازي مو سلبارطب ةوارغم كولم نم نورزخ نب ديعس
 نم لاله قيرافا هيلا تزمحتو ةيناغ نبا اهبراثو ةيقيرفأ ىلع نودحوملا بلغ

 Ge مل اوعرف ةيناغ نبأ نع ,Lil نيدحوملا ىلا ةيغز تعزنف متجو حابر
Ressنم نيدإب ىنب عم ةدحاو ادي اوراصو  Gbىف  Leبرغملا  dlنم  

(plرافقلا ىف ناسملت ةابقو هليسملا نيب ام متالاجم تلصتاو هعابتاو ةيناغ  

 طسوالا برغملا دالب ةتانز تكلم الو Ji عيلع ةتانز نم نيدابونب كلمو

 de ةواتالا وعضوو اههف اوبلغتو لولتلا ىلا ءالوه ةبغز لخد هراصماب اولزنو

 نم مرفق الخو M ةيبصعو ةوادبلا نم ةتانزو Reg Le اهلها نم ريتكلا

 اوبلغو برغلا بناج نم RS نورواجا لقعملا برع هققرطف متيماحو منوعظ

 )ل



of 

sis pale اولعجو رافقلا كلتب ءالوه ةبغز ىنلخم نم اودجو نم ىلع 

 اودقاعتو اورمادتو كلذل اوفناو ابنم تاركبلا ميلع نوراعخيو ملبأ نم اهنوذخاب
 ةمفهلا هذه عفد ىلع , dsىنب ةباوث منوطب نم اهربك  Geاكديوس نم

 رثرفقلا كلذ نم مناطوأ نع مموعفدف دعب ركذن  etantةلود , dbاوعنكو

Be 1| ارم د داشفلاو تيعلا' نم منع Lans امل غلولق ءىطو: نع cali 

 بعصتساو بوبحلو لولتلا ميلع ةلودلا تكلمو  yallلزهو  ESتسالتو

  alsىتح ةقدصلاو ةواتالا اوطعاو توعبلا ميلع تبرضو  llةتانز مير لشف

  Jatssمرتهلا  pu, absكلملا ةليارق نم اوقل  talآد

  allىف عوبلغف اهيلع ةتانز اوبلاغ رث اهيف بلغتلا ىلا رث لولتلا قورط ىلا
  salt 2eارنا نير تكلا ةلودلا | ةتعطقاو  saltاو ل 0

 تشقف مب رابظتسالا ليبس  pbهيف , seهركذن اكبناج لك نم

+ Ho رماعو كلامو نمصحو تق BA ل BONE نوطبو 

 مرابخأ ىف هأرق اك طسوالا برغملا دالب اومستقأ

 ديزي ىبل ناك ةبغز نب ديزيونب  Aleفرشلاو ةرغكلاب ةبغز نم لحم
Ja pal نع لودلا هينعطقاا نم كوا كلذ LS die مب Jo LS 

gs, حاير دالب ىلي اهم de ناطوأ نم ةزهح ضرا ىف نودحوملا معطقأ جاوضلاو 

 كلت اوجلوو كلانه اولزنف  Lauىنب ضرأو سوهدلاو ةزهح لولت ىلا ةيضفملا

 اهولزنو نسح , ss, Lisراصو  adنم اياعرلا كلت ةيابج ىلع مب رابظتسا

just اهل موعفد متيابج نع ةياجب ركاسع ترجع US ةواوزو ةجاهنس 
 كلت ىنم رمثكلا مقعطقاو كلذل ةيانعو ةمركت مب ةلودلا تدازو اهئاضمقا

le JE se اهوعظتقاو ىاظوالا كلت ىلع نيدحوملا ةتان) تبلغ 3 ناطوالا 

 رحب شاجو ةتانز 5 لف املف مكلاهم نم اهوراصأو  RSديتسا برعلا عم

 اهتيابجل اوغرفو اهبناوج عممجج نم اهملع اوبلغو ناطوالا كلت ةكلم ءالوه ديريونب



plie “Lasهر  al deى نامج عنيفا ةريغكت نيل عو حبلا ذيل  
Lateزرك و نبو باوجو ديري نب  Loge sesرب اعيمج مو ةنشخلو ةعبارم لاو  

 تناكو منوعط نم سبع نب ةمركع fish ةبغز نب سبع نب ديوب
 نب دعس eu G ésle 3 bles SÛN 3 قحال ءالوال ديري ىأب ىف ةسايرلا

 ىديم ىب هللا دبع نب دمحم نب ديعس نب هللا دبع نب ىوقلا دبع نب كلام

 ىنب ىنمرلا دبع نب ىدبم هنأ نوعري مو ةبغز نب سبع نب ديري نبأ
a)لسبق كلذ رم دقو متبصع ريغ ىلع متساير هانات نيك قيدصلا ركب  

fous Les,نب رماع ىخا ةعصعص ىب ةرم ونب مو لولس ىلا نورخا  
 Jus ةوخأ ديري Se لولس ىأ لاقي دقو هاغلق امل ae سيلو ةعفعم

 ىنب قزر نب el ونب le VA de دعس ونبو ةمطاف دالوا sg مل

 ةسايرلا تصتخإو دعس نب قزر نب ىلغز وغيو دعس نب روصغموغيو دعس .

 هدعب نم رب هانملع Les ىلغز نب ,où AS ىلغز ىنبب لولخلو نوعظلا ىلع

dasهيجل مث ركب نا نب ىناس هنبال مث ركب ىا اهيحال 4 لفيد  

Grمث ركب كوبا نسي  coulنبأ  Le Nesle RSمث  du 

 نب لييللا فول مث لضفلا ىبأ نب ىلع اهيخحال مث لضفلا A نب دجأ

 نمعستو ىدحأ ةنس ىنوتو دبعلا اذهل مستر وهو لضفلا ىبأ نب ىسوم

 ةبغز on رماع ونب pois اهف مفالحا نم ناكو du هموق ىف هفلخو

skaةيغزو حاير نمب تناكو ميو منورهاظيو مئالاجم ىف معم  

 رصنتسملا مايا لبش ,dal دوعسم نب دمحم نب ىبوم دبعل ةايوط ةنتف
olصفح ىبأ  Also Nr 2 ASSاهربك نولوتي  SNرغب ىناكو راوهل  

 ىست عرولا نم ةعيضو مهترهاظم de مل ناكو مءارهظو Las مفالحا رماع

 نب ركبوب ىأ HR اهف اهببس ىاكو عررلا نم ةرارغ ىلا es ةرارغلا

 خرصتساف مهعم هتنتف نامزأ 55e نطو نم سوهدلا ىلع حاير هتبلغ ىلغز



 هاك

 دوواد مهيلعو بوقعيونبو غلاب نب حلاص مهيلعو عفاش دالوا ءاجل رماع ىنبب

 ىلع مهل ضرفو هنطو عجرتساو فرعم نب بوقعي مهيلعو NE ىاطع نبا

 ناسملت نايز نب نسارغي كلم الف رماع ىنبل ترقساو عررلا ةرارغ هفطو
 ىف ممداسفو لقعملا نيع رثك bi Jul ىلإ ,Gb, ess اهيحاونو

 مهلرناو ديري ىنب ءارععب مهتالاج نم bo ele ىنبب نساربغي lé اهنطر

Je bhus Las:عملا دلع مو  DS 
 ,LL اوناك ام ديري نب ةبقعل مو ديزي ىنب نوطب wwe مهتعبتو

isaراح قش  BR 
 !EUR مهنم ةعجانلا لها JS pie نطواف هبصخو ap دالب ديزي

 نع bail مرفق ىف ىلغز دالوأ عم نونعظي سبع نوطب ضعبو ةمركع نم

 ىلع Ps ةبغز وأ حاير ىنوعل نم pee حمو ليلقلا ىن الا رفقلا ىف ىنعللا

 نيشخونب ءالوه ةبغز نب سبع نب ديري ىنب نوطب نمو دبعلا اذهل كلذ
cause sisىنب لبق افاعم ىنبلو مهل ةسايرلا تناكو قحالونبو افاعمونبو  

 نطوب مهلك الوهو ةعبارملا ثو me sis << باوج ونيو كلام نب دعس

 دبعلا اذهل سنوت ىجاوضب نوعجتهني ىج ةعبارملا نمو دبعلا اذهل ةزج
 ele GU هللاو ةبغز بسن مهيلع بلغو

 روج ىف مهنطاوم تناكف ةبغز نب as ونب امأو ةبغز نب نيصح
 مهل (le فيرلا ,JS كلانه الولح Le Ils مهنع برغلا ىلأ ديري ىنب

 ee نم مث لقعملا نوطب نم ةبلاعتلل نطاوم ةيدملا اونو ىرطمت نم

 انرعظ Vo نيصح ناكو ةبلاعتلا اهيلع اوبلغ امل نيدأب نوطب نم نيجوت

 ا ل دلو eh ميش cubes (بيرعملا مهيلع نوي ضي مهل
 داولا دبع ونب ابيلع rés ةيدملا ضرأ نم نيجوت ىنب ىناطلش بهذ

Las pueهالو مز  aسنا  Ja,عنا لا عرمرلاو  pliجيس بر  



Julىيلاكتلاب موضببو.  Porto)كلذ رثابو ةمراغلا لدابقلا دادع ىف  

 لذا متلودلو عوطا مل اوناكف هركذن اكةتانز pag ىلع نيرم ىنب بلغت ناك

 Ale دعب ىفسوي نب ىنوم وج ىبا دبعل مكلم ىلأ داولا دبع ونب داعأ الف
 ام Rs قحلو ةتانز 2 لشفو برعلل زعلا مير تبهو be es :ناطلسلا

 هوكلمو ريشا لبجوهو ىرطيتب ءالويه نمصح لزن مرهلا نم لودلا قحلي

brasنايز وبا ناكو هب  olوج ىبأ ناطلسلا مع  allقحل هلبق نم  
 هع نبال اعزانمو dut كلمل ابلاط جرخو نيرم ىنب Île نم اتلفم سنوتب

mat Abe pan CRا ابلغ داكن  
opel,هوقلتف ىسعلاو ماضتمالا قوطو لذلا نم مقانعإب ناك ام علخ نم  Le 

 مءاربكو مهناوخا اولسأرو هوعيايو وقم نسحاو لرن مركاب مهم لرنو هل ببي
 رحاسع تددرتو هيلع اوقفصاف رماع ىنبو ديوس ىنب ةبغز ءاسور نم

 مي اوعقواو be Jus ارنصخف ميلا داولا دبع ىنيووهمح ىبا ناطلسلا

OL SEوجوبا  Mg gelهمم  dass clقالذب  
 عجرو Us تاعاطقا دالبلا اوكلمتو مايالا رخآ ةلودلا ىلع te نم هودارا ام

dl'obsقبو هع نبأ عم هدقع مس ىلع مب لزنف حاير  Jet 

eeةنجايدبس ةاليو ةحكذللا اوما نماوؤلو  
 ىنب دعس دالوا لدنج نمف شارخو لدنج ناهظع نانطب ءالوف نيصحلو

 ىلع نب مايك نب se ىنب عابس نب نانس ىب ليضف ىنب كرابم نب رفغخ

 ةعشخ دالوإو مديسو ىلعل دعس نب ةفيلخ ىنغب ىف متسايرو لدنج ىبا
dorsىلع مهتساير كقاكو  Jeمهسيءرو ةفيلخ دالوا لبق  de A 

 نبرسماع نب ركش نب لبلبم ىب ايحم نب كرابم نب بايذ نب حلاص نبا
 ىب لماكلا دمحم نب رفظم ىنب دوعسم دالوأ شارخ نيو ةعشخ نب دمحم
 مامز نب ركبوب نب ىسمع نب باحر دلو ىف دبعلا اذهل مهتسايرو شارخ

fo 



 هم

 ىنب oi نب ةفيلخ dv ىف مهتسايرو رفظم نب حرف ,SL دوعسم ىبا

 مهتسايرو ةدباعم اب نوفرعيو شارخ نب دبعم نب قيرط دالوأو جرف نب ىسوم

 فيرع نب فرعم نب دوعسم نب ردب نب op ىيرط نب قيرع دالوأ ىف

plat,ىب هللا دبع نب  JSفيرع  Les,شارخ نم رفظم دالوأ بستنا  

diىنب  F3 pluنبرفظم نأ  Josملس ىنب نم ءاج  Ji 

 كلذ ةقيقحك ملعأ هللأو مهب

 راع نب ديوس ةثالث نوطب مهف ةبغز نب كلامونب امأو ةبغز نب كلام ونب

 نب ىور نب قاطع دلو نم ىاطعلا نانطب مو كلام نب ,ed كلام نبا

 اوناكف ديوس اماف ces نب مهاربا نب نسح ىب ميد دلو نم مايدلاو ثراح
 داردلا دبع ىدباب clara مهل ىناكو ةلودلا لبق نم نيداب ىنبل افالحا

 كلم الو ةراوهو ul تاريس دلب ىلع تاواتا دبعلا كلذل مهل تناكو

Sat jus. 
Luluةعلق . RS ie dico 

 Pole لصتاف اههفهب امو () ةفيزوو شيرشناو سادنمو ةمالس نبا ةعلق مهل

 ىف ,bis ناسملت داولا دبع ونب كلم الو ,Jai رفقلا ىف Abo كلام ىنبل
Listeصخأ ءالوه ديوس ناك اهيحاوضو  Filsنم مهتيالوو  pluةبغز  

GS,نم نوروكذم ىنوطب ءالوه ديوسل  dubمهلك ةثوجو رهاجيو © ةبابشو  

 رمفغو ةبابش نب ناسح ىلا ةبسن ةبابش نم ىنطب ةنساسحلاو ديوس ونب

 ونب مهلك نادهو لماكوبو ةجروبو رهاجم نب ةهلسونب مهلك ىلامو عفاشو

 حضو ,Ll مهل دهب سيل ردقم ىنأ مهتباسن he رهاجم نب ردقم

 ىسيع دالوا ىف هلبق امو نساربغي مدهعل مهتساير تناكو لماكوب الوأ كلذ

(1) Le ms. À porte :هتثرووو le ms. 8 :هنلزوو et le ms. E Lo) 9 5: — (2) On lit dl 

dans les ms. A et D. 
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 el, ge ىنبرع هوخا À ىدهم نب فسوي هنبا à pale ةسايرلاب

STبردو ال  do 0e pub 
 Las مركاني الو اياعرلا ىلع متواتأ نوضتقي اوناكو ءامطبلا ةرارق ىسمع ىبا

Leرح  CSاهملا امو ناسملت ىلع ىدبم نبرع ىلقساو  
 متعجانو Riel نم رفقلاب متالام تلخ كلذ لالخ ىفو قرشلا ةيحان ىم

 عفاشو vais Cle ةتيلفو Did نم ددعلا ىليلق عنوطب نم ءايحأ الآ

 اهنوطعي لبالا نم ةواتأ ميلع اوضرفو لقعملا كلانه pale بلغف معلاتمأو
 لقعملا خومش نم fée اهذخال ىلوتملا ناكو تاركبلا نم pale اهنوراقخيو

Ja plهللا ديبع نب نامقع نب راهن نب  de Je,ناققع نب  salراهن  
 ةرهاظم لجال aug نيرماع هموق ىلع لقعملل ابضرف Let تاركبلا نأ ليقو

de 4hهودع  cuisىلإ ةداع, ل قعملل  Qiضعب ىف ةبغز .نم تالاجر نشمت  

 نب ىلع نب فسوي ىنربخأ تاركبلا كلت اوعنمو لقعملا لاجرب اوردغو كلذ

Aleلقعملا نم هموق نم خويش نع  Qiاهضرفو تاركبلا بيس  deةبغز  
 منيب ةلادا اهتمارغ نولوقي اوناك لقعملا نا وهف Lai ببس اماو هانركذ اك

Usنب ةباوث عج اهتمارغ 3 ةلودلا هلا ديبعل تلاد  Lisمضرحو هموق  

 St بناج ىلا موعفدو هللا دهيبع عم اوبرتحاو اوفلتخاف Lars ىلع

fie Ile,مدايحا نمبو  po,تلاطو  dlةثوج نبأ اهيف تامو  ob 
 ةديصق ىنم ٌمموق ىلا هللا ديبع ونب عك متالاجر نم حرم

 انل ارط LI ss مكب الف. دعلا ىلع ازخرصت م نأ لقعم ىنب

 مناوخاو هللا ديبع ونب عقجاو ةبغز ءايحأ ,ess, Res Jill اوعقجاف
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 دبعلا اذهل ةبغز نع تاركبلا رمأ عفتراو élus ىوذو روصضنم ىوذ نم

eme 3نمب  absكله ةنتف مهنيبو  Lesارلحتراو ىدهم نب رع  
 ىنيمجوت ىنب Obs ىذاحملا رفقلا ىلا داولا دبع دالب نم ىايرالاو لولتلا نع

 ىنب ىلع افلح مهل اوراصف ةرهاظملاو ةنداهملا ىلع (AC هلا هولؤغف

 نم تاريسو ءانطبلا طئاسيب لرن نعظلا نع pere زبع نمو داولا دبع

 وبو ةجروبو cils عفاشو رمفغو ,Lui رهاجمو ةبابش نم اهلك مهنوطب

 تاواتالا مهيلع تعضوف نارهو جاوضب ديوس sal راع نب سمخب ,is لماك

 نرعظلا رمأ رع نب ناقع ds Lt لها اياعرلا دادع نم اوراصو مراغملاو
 (DS دنعساو هيعفت هوحا ةيلع كتلغو ىنوهم هنبأ sb ماقو كله ْث ديوس نم

 تلقثو مايالا ىلع تلصتا ةنتف ةبغز نب رماع ىنب نمبو ديوس نيب

 ناسملت ةلزانم ىلا بوقعي نب فسوي ىحزو مهيلع ةينايزلا ةلودلا ةاطو
 ES ىدبم نبرع ىنب plie نب ديعس هيلع دفوف ابيلع هماقم لاطو
 del هموقب قحلو رفف هلتق ,aol ab مكو due ىنداف هدهعل

 ةفئاط هيلا تعزنو نمجوت دالب dus وسْروّسلا كلمو JU ىارطأ ىلع
 ds 0 ةركاك لبجب مهلزناف نعظلا نع ,Le ديري ىب ةمركع نم

 بوقعي نب فسوي كله ىنأ ىلا كلذك لزي مو SA مهيلع عضوو وسرسلا

 نب ناقع نب ىنوم ىنب نيمفنثاتوبأ ىلو الو salés Ji ناطلس لصتاو
ouéصلخسا  oneلبق هعم هل تناك ةباح ةمذل ىبحي نب  

ll]هيلع ىلوتسملا هالوم لاله ناكو ةيكولملا تاعزنلا ضعبب هفسأ 4  

 برغملا كرلم نيرم ىنب ىلا ىيحي نب Lise عزنف هنم قيرع ناك صغي
 لقتعاو ةياعبس نيرشع ةنس مهنم ديعس ىبا ناطلسلا ىلع لرنو ىهقالا
 ous خف ليبق dune قى كلم نأ ىلا نامتع نب ديعس هع قيفشاتوبا

(1) Les mss. A , Det E portent dy 
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 نم CH نبا فيرع لؤذو برغملا ele هدلوو نامتع نب نوهم sal قحلو

 هنبأ هذختأ رث هاوقم مكاو هسلجم ىنداو لزن مكا نيرم LS ناطلس

 مضوي RU .ءارؤلمل هسا مدغم قس يو كل لنا

 هتبتر فيرع ىلع هدلوو otre نب نوهم سفنو ناسملتب os لآ ىلع

 PAR ERREUR PERTE ركود يدك سا واط

 es de نبا ta de نسال ولا :ناطلسلا دعت 5 قوم كلم اا
slىف نوهم  dieىلا نسفل وبأ ناطلسلا قحزو  obusبرغملا ماري  

 لققو مكلم مزتباو ةونع pale ابختفا رث نيماع ناسملتب ىنايز Ji رخختأو
 ىصسقالا برسغملا راطقأ ىف هقملك تعبو هتدس دنع ىنيمفشات انآ ناطلسلا

 تحت معبتتساو ةتايز ةملك عجو سلدنالا نم نيدحوملا موخت ىلا ىندالاو
 esse اكرفقلا ىلا داولا دبع ىنب ءايلوأ ةبغز نم رمأع ومب رفو هاول

 ىف رسع لكى لع هسلجنب ىبحي نب فيرع مدق نسحل وبا ناطلسلا عفرو

axنم ةعجانلا ىلع ديعس نب نوعمسل دقع نأكو لقعملاو ةمغز نم  
 تف لبق ىنيئثالثو نيتنت ةنس ةلاساتب ناطلسلا لوزن مايا كلهو ديوس

 SAS خف دعب هتيالو نم pe cles ةيطع ga هدعب نم ىلوو ناسهلت
oiesناطلسلا  cs Le pley5yكلام ىنب راسو ديوس ىلع  Je,هل  

dub,هلاعا نم اوناك تيح ودبلا  sal,ممم تاقدصلا  SA,تفكعف  

 ديعس نب دوعسملا هع نبأ رفو مواسور هاروشب ىدتقاو ودبلا pl هتيب ىلع

dsرازج ىدب ناطلسلا ىلع اوبلجاو رماع ىنبب  désهنيإب  ane Qi 

 ىبا ناطلسلا نمب ىيرع رفسو هركذن اك م مرهو رامزنو مل عم نهرلا

 sai —# es ةيقيرفأب نيدحوملا نم هدبعل HAT épars نسف

 ds اليو paul ot قاطلبلا كله برا ىلا els de لري مو ةرهاقلاب كرتلاو

 هملا عاطقنالا des ديوسل (ce هركذن ايك ناسملت ىلع ىنانع وبا ناطلسلا

14 
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 وسرسلا هعطقاو ةبغز نمودبلا ءاّسور lu ىلع فرع نا رامزنو عفرف

 ىبحي نب فيرع هوبا كلهو نيجوت دالب نم اريتكو deu (ol ةعلقو
 JA و ;LS راوج هسلجم نم هيبأ ناكمب هسلجاو ودبلا نم همدقتساف

 داولا دبع ىنب نأ رث هموق نمودبلا ىلع ىسمع هيخال دقعو كلذ ىلع

 نيس راب انا يم وج hd مل تداع نانع gi ناطلسلا كلهم دعب

 كلذ ربك ىلوتو مكولم صامعأ نم coule نب ىيحك نب نهرلا دبع ىبأ

us ىنبل ناك امو ةيالولا نم نايز Ji عم ممل امل هموقو رماع by pate 

asنم  ailنب نوهمل ديوس ىلع اودقعو اهيحاونو ناسملت اوكلمف  

 ةسايرلا نع poils بهرتلا ىف ىار فيرع نب رامزنول باتو نامتع نب ديعس
Lesةيولم ىداوب اكد  pr CRىب  ss LPكلانه ماقأو هب  li) 

 هنو رثومف مفلسب (AOC ةمد دل in نيرم ىب كولمو دبعلا

 gti رئاس ىم ءاسورلاو كولملا عم AU لاوحألا ىف ةلخادملاو» ىروتتلاب

 هيلع اوسدو ىنوهملاب اوركمف Ras دمحمو ركبوبا هاوخا قحلو راطقالا ءاسورو

axésعبس ةنس ةعزافملل  abusنم تبه ةياعبسو  Saبرعلا مير  

 اومسيع ام طسوالا برغملاب مدالب لولت نم اونطوو Gb ىلع ملجرم شاجو

 لالظلا بيبد اههف اوبدو هدس نع Las ام اهجورف نم blu, tue نع
 هيلو اهركو اعوط ناطلسلا نم el دالبلا 5 ةبغز نكلقف ءويفلا ىت

Lie,ةتانز مل تجرفا ىتح هبرغل انيكست هودعو ابيف ابيغرتو هتمدخل  
 ىلي ام ىلع لولتلا ىف fre لك لصحو رجلا ىمس ىلا اوجلو اهريقك نع

tbeةزهح دالب ىلع ديزيونب ىلوتساف رفقلا دالب نم  yنك  
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 نيصح:ونب ىلوقسأو مراغملا اوعنمو لبق نم  ge deاعاطقا ةيدملا

 ىلع ىناطعلاو  elsنمجوت ىنب دالب ىلع ديوسو ةنيزو ىلع مايدلاو ةنايلم
  8 Lxىدع  Jusدرعوتل شيروشنأو  crisمتساير ىيجوت ىنم ةمل هيف

AUS رماع ونبو هركذن اك نيرفمت «se sd نما plète EYE SN 

 ةتالمو  dlىلع ىوشملا ليهلل ةزديك ىلا () روديص  Shoesناطلسلا كسامتو

 فيرع نب دمحم ةنوزامم ىفيرع نب ركب ىبال وتيملك اهبنم عطقاو راصمالاب
 مب كشواو ةفاك اهيلع اولوتساف جاوضلا رئاس نع مل اولزنو  Giاولوتسي

 لجأ لكلو .رخآ 46 لوا لكو راصمالا ىلع  GSدبعلا اذهل كلذ ىلع مو

 جاونب نطب ءالوه ديوس نوطب نمو  Pa elسانلا ميسني ةرببب

 نم ءاربب مو دوسالا نب دادقم موق نم منا نوعزي مو ديوس نب رهاجم ىلا
 معزي نم مثنمو ةعاضق  RSنيك نم  calنمو معأ هللاو_ىدنك وطي

DNS Se et ىلأ pauss جبصب نوفرعي Lab ءالوه ديوس نعاوظ 

ei امو مماقمم نوهقمو ديوس نعظب نونعظي مو ةوقو ةدع AJ, كلام 
 منوعظ ةسايرو ةنايلم ةلبق ىاطعلا نطومف مايدلاو ىاطعلا مو كلام نبأ

 نب ةورع نب رصن نب بوقعي نب ىبوم نب بوقعي دلول  paieىبأ نب

 هيخأ نباو يوقعي نب نايز نم ىاطع نب ضايع نب نسح نب بيذلا
 نب ىلع  nelزارب نم ةفداط معمو عينبو  oh elمهعطقاو مالا

 لاحو ىفلش ىداو ىلا هملا امو كاّرد لبج مراغم ناطلعيللا  féeىيبو

 ديوس نطوم  Jusشيرشناو ةابق مايدلا نطومو كلامه ماهل شيرشناو

 دالب ملو  tesةياعر نب قزر نب هاربا دلو ىف متسايرو لبهل ةلبق ىن

 . اذهل منم ميهاربا نب سابعلا نب دعسلو ميد نب حلاص نب عورتم نبا
 لبتوىم 25, دهعا  dxبا  cssىناطلسلا هيلع ضيقتو ميهاربأ نب

(1) Le ms. B porte روديه 
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 SAS نوطب ميفو هسبحم ىف كلهو lil, cas نب فيرع ةراشإب نانع وبا

freناقفد دالوأ ةنقاهدلاو يور نب ميهاربأ نب دايز وب ونب  urنسح  

 نب ةمركع ونبو نسح نب des ةوخأ ملكو Les نسح نم لاون ونبو
 نم اددع لقا مايدلاو ىناطعلا ,he ةمراكعلاب نوفرعيو حلاص نب عورزم

 كلام بسن ىنم ةيبصعلا ىناكمل رماع ىب عم مثتنقف ىف ,PULL ديوس

 5 ,Rss رفقلا ىف منم "اا سلا مايدلاو ةرغكلاب زازتعا ميلع ديوسلو

fableنوطب نم نطب لولتلا بناج نم  elىلا ميسن بيرغب نوفرعي  
eut aline cout le a0س  

 .Lixhuers عوررم ءاغبا ىف متسايرو jan le لهأ مو مراغملا غنم ذخايو

 () gars نب بوتكم نب قهانم نب ةكرب نبفسوي نب cle ىبا

ARوهو بيرغلا دمحم نب  FARىنب  fs es,1 ايلي 2  

SR ER Terا داما زم مهر دم كابر  
 AM GA كلام ,all لماك دالوا

 ةبغز ىنطاوم رخا ىف fables ةبغز نب رماع ونب ,Le ةبغز ىنب رماعونب
 ele vaut Le, hide Lies al نم

 ىنولبقي اوناكو bag Le ديزي ىنب عم اوناكو قرشملا ىلي Le loyal ىف كلذ
 مهلو ىيصملا ىف مهتاوقا ةريل نسح ىنبو سوهدلاو 8e ble ىف مرمغ

 . لاقي دهعلا اذهل هلها نيب ةفراعتم عرولا نم ةبيرض ديري ىنب نطو ىلع
els Lilمهل  ob;ىف ىلغز نب ركب ابا نأ ليقو ىنطولا كلذ ىف مهبلقت  

dusىنيب خرصتساف هنطو نم سوهدلا ىلع هوبلغ حاير عم  pete 

 بوقعي SAT ىغب ىلعو colle نب دوواد بوقعي ىفب ىلعو هخيرصل اوءاج
 ob ىلع مل ضرفو نالزعب ,BE ]وبلغو خلاب نب ile عفاش des ىرعم نبأ

(1) Le ms. À porte Eee 
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 مل نرقسأو ةرارغ ىلا ديزي ىب  pale soleملقن الو  d'ouمنطاوم

 اونوكيل ناسملت ةاذاهب هذه  LEنميو لقعملا نمب , Labكلانه او مقتساف

 ىتاشملا ىف اهرافق ىن نوملقتي  teناكو ىياصلاو عيارملا ىف لولعلا ىلا

 ميف  Dنب عفاش و ميو رماع نب ديمجحونبو رماع نب بوقعيونب نوطب

sl نيمخالا نينطبلا نم دحاو لكلو ىنظمونبو ةراقشونب مو رماع 

  Lesنيزاجونب موزه ديبع نمو ديبعونب منمف ىرخأ لماصف ديه ىنبلو

Obs دمحمو دماح شوجو 5e cl us شوج دلولا نم هل ناكو ديبع 

 اذهل نوفرعم مثو بابر ونب بابر نمو دمحم نب دالو ونب ةدلالولا دمحم نمو

 ديبع نمو دبعلا  Lastنب زرحم ونب ةزراحملو ديبع نب ليقع ونب ةاقعلا

  Up 7ديبع , tal) aisديج ىلع  grىذلا وهو ةزراحما ءالوه ىم

SA ةفاك رماع ىنب ىلع ةسايرلا تناكو بابر ىنب دج شوج Ja 
 دبع ىلع بوقعي  couléesنب دادر نب فاطع نب لاله نب دووادل هفيأو

 نب شيرك  seنأكو منم بوقعي نب عينم نب  ag séمسيءرب اضيا
 , Raفيدر هنأ الأ --  CI Seني كالو هالو دمع

 نب دماح  GEنب  LEنب ديبع نب  agنيمسيو  cles selىنسارتي دبع

 نمب تعقوو دانلق اك دووادل ىيدر وهو ممم بابر نب ديعس نب فرعمل

  wieنسارمتي نب  Génدوواد  Leامل نامثع هطختو ةبضاغم ىاطع

 نم رف ني> صفح ىبأ لا نم قحأ ىبأ مياطتسلا ناديك اما ريمالا راجا

 ابلاط ناسملت  deىلع  Liliىف نسارغي نب نامتع ناكو سنوتب

 هعجر ىلع مزتعاف هتعيب  abهعم لحرو كلذ ىف هتمذ رافخحأ ىم ةوواذ

ie ىلع بلغتو ةدواودلا خومش نم ناهلس نب ةيطعب Gé ىتح 
 ىف ركذن اك ةنيطغسقو  salلاله نب دوواد عطقاو , Leنم انطو هقلعفل

 نأ ىلا ىلوالا متالاجم ىف كلانه دوواد ماقو ةرادك ىست ةزه دالب  Jibفسوي
fv 
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 هلاح حالص age دوواد هيلع دفوف اهل هراصح لاطو ناسملت بوقعي نبا

 ىم هب بارتساف بوفعي نب فسوي ىلأ ةلاسر ةياجب بجاص هلجو هيدل

Laiهوتيب ةتانز نم ةلايخ هرثأ ىن تعب هتدافو نم لفق املف  gi 
 ad Gi سفنو ديعس هنبأ هموق ىف هرمأب ماقو هولققو كيس ىف (1) قي
 نب نامتع ونب مل اهاعر ةليسو هيبال نيرم ىنب لبق ناكو ناسملت نع

culsزتعأ دقو مموق عمو منطاوم ىلا موعجرف  Siىف ديعس نب فرعم  
mansىف مولجاسف كلت  dub,دحاو لك صغو رماع ىنب  Seهبحاص  

 DE sd, pl 4 ىم fe Nu) fale ةلودلا لوبقب ىرعم وغب صتقخأو

 ,POELE de ns نيرم ىنب dl ةريغلا هذه لجأل دوواد نب ديعس

 هموق Ji عجرو الحم ابل ىداصي ملف ةركلا هب لموي مكولم نم كات

 5 el أدع ىتح مٌمنيب بدت تاياعشلا لزت و اعيج ايح كلذ عم ارداكو

 داور نب ىضام هلق لواغتو هلققف دوواد نب ديعس ىلع نعم نب بوقعي
 à le بابر دالوا هيلع بصعتو Ale رماع ىنب نم ىرعم دالوأ نم

 ىبا دبعل كلذو ديج ونبو بوقعي ونب نيهح اوراصو رماع ىغب pal قرقفاف

 هنبأ ديعس دعب بوقعي ىنب ab ماقو ىايز لأ نم ناعم CI? LME وهج

 هناكم ماقو our ىنب يش cie نب poil نمح دعب كله رق نامتع
 برغل ىلا عزنو ركذ هلو امزاح Le ناكو مماربأ نب رماع هنبا هموق نم
 هقنيأ ىف هيلا رهصاو ديعس ol ناطلسلا ىلع لزنو ىبحي نب فيرع لبق

 لا" ble olte كزي مف رطخ هل لا هلصوو هيلا اهفزو اهايا رماع هحكناف

Loهنم  dubةرات ةنتفلإب  dal,عاقجالاو  SAهتيب ىف هردغ ىتح  

dsىتلا .ءاعتنملا هيف بكتواو  call Rxباعت  ds) Jura 

 ديه ىنب عم ممتنتف ىف ديوسل افالحا Aie بوقعيونب راصو رهدلا رخآ

(4) Le ms. D porte ىقمل 



dv 

 ءالوه  àنيرم ىنب دنع هناكم ىف ىبحي نب فيرعب ديوس نعاوظ تقحالت
 مهاربا نب رماع دلو لاطتساو  Reisبوقعي ىنب ىلع  Lasملو برغللب

SRE Si Sos نسل ىبا ناطلسلا ركاسشع ىف اوءاج نأ ىلآ هب he 

 هل  cg Siراعي دمدسر نب  paleلوو مهاربا ىنب  arيرجع هع نيا
 قب  aeهع هدعب مرمأب ماقو كله مث هتايح ىن هل افيدر نأكو لاله نب

 نب لس  solsنبرماع ونبرف ناسملت ىلع نسل وبأ ناطلسلا بلغت الو

 , ali di polويم ناكر ( aناظلسلا قلاعشاو هنبا ريع ديعلا

 al, base اوفلانخخ باير A دم نوطب le (ae نب قيرع دي ىلع
 بوسفعي وهو معسل لح نيس رح يح لا نا Las مهيلع by ناطلسلا ىلا

 رهغص مع عهاربأ نب رع كلذ دعب os, Ce نب نوهم نسب cran نبا

 ىلع اول منو ةدوأو »لاب مهاربأ نب رماع ونب Es مهمدخسإو مهيلع هالوو

 روديه ىب NL ةنتفلا ران وبش ىتح كلانه اولازي مو ىلع نب بوقعي
 كلذ ىلع هناعاو ul ىبا ناطلسلا نب نجيلا دبع ىبا هبشب سبلملا

 نم نامقع ىنب ىنوهم دالوأو مايدلا نم ناغطتخالاو ةلودلا ىلع دوقمل لها

eos aie SO SEE 1اوعمتجات  bal,ادن  
mel aa men sl dl ll ef 2بزعلاب  Ge25  

 رافقلا ىن هقوخاو رماع نب رمغص رفم لاطو مهعومج قزمو مهضفو مهب
 برعلا تالاجم ىلع plan se ىذلا لمرلا قرعلا اوعطق ىتح برهلا ىن اودعبأو
 نسل ىبا ناطلسلا ىلع كلذ دعب نم دقوو اهفطوأو () I ةعيلق لزنو
 ةيقيرفأ ىلأ ناطلسلا ,Les ركب ابا هاخا نهرتساو هتدافو لبقف هب اهذتم

 ىنب ةيالول اعيج اوداعو هموق ىلا عجر من ناو ,Ai dx5l هعم رضحو

 ىبحي نب نهرلا دبع نب نامقع ديعس ىبال مهلئابق اومدقخساو نسارغي

)1( L’ortographe de ce nom est incertaine ; on le trouve écrit Ni S راو et ىلاو 
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 ةياعبسو نيس phel ناورمقلا ةعقاو دعب ناسملتب لدادلا ىساربغي ىبا

 ill ىتح ill بوقعيونيو ديوس قحلو ناكم اهيف هموقلو هل ناكف

 po رف معج قرتتفأو داولا ديعونب كله امو نانع تا ىناطلسلا ةمدقم

 نم هموق = هب Gé, Di بقرتتي رفقلاب ماقأو هتداع ىلع ءارهعلا ىلأ

«seلك ىلع مب بلجاف ديعس نب ىرعم  le, delنم نيسحتدالوا  

 اولزانو اهدعب امو نيسهجو سمح phel نانع ىبا نأطلسلا ىلع لقعملا

Liteمرئاكف  JUS,ىنس ضعب ىف نيرم ىنب ركاسع مب تعقواو معم  
Aروكنب مو  cleاونختاو ملارما ةماع ارهتكاف  paالتق  ul 

 تالاجلا نم RS بوقعي pus ديوسو ءارصصلا ىف اديرش كلذك اولازي مو

 اا .dus ناطلسلا هيه at فب
 كلم بلطل gli دبع نب ناقع ديعس St ناطلسلا خأ قسوي ىوبأ

 لحرف مرما ىلع نانعوبا ميلغ ذنم سنوتب laine ناكو ناسملتب هموق

 ىلع de lil ىلع نب بوقعي ىلع لزنو ةدواودلا نطو dl رهغص
 000 aida, Le يبا ناطلسلا

HUهوطعاو هعم هولسراف هب ىنيذلا نيرم ىنبو ناسلت نطو ىلع  

ANرمغص هب ىغمو  doesىلع نب بوقعي ىنب  osعابس نب نامتع نب  

Jessنمو نامغع نب كولم هيخأ نبأ  dslحاير  pesنب ىسمع نب  

 حاير منع ae مدالب موخت ىلإ معم bles ديعس نم هموقب باحر
 ناكو ديوس عومج ,Arai مهجول اوضمو كولم نب لبشو ىسيع نب راغدالا
 وبا هوهارسأو وياه عراب عع ee ذئموي لتقو pale ىنبل بلغلا

 الا سافب pal لصتي مو هقلطاو مهاربا نيرع نب ىلع هيلع نم مركب

lil,ناطلسلا ةزانج نم نوفرصنم  colبرغلإ وهن وبا بلجا 3 نانع  

 هكلم قسوتساو اهيلع نيرم ىنب ركاسع بلغو List ناسملت ىلع
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 موري ىحل ىف Lx ةلوج ىف هسفن Je lé وأ نيتنسل ريغص كله رق انسب

LS usهضرمعاف ناسرفلا ضعب ىلع  ueهذ ةناف دسصق ريغ نع حر  

 نبا هللا دبع هفداري رماع نب دلاخ هوخأ هدعب نم ,Raul ىلوو aise كلهو

dslال نيرم ىنب نم اًساي ومح ىبا ناطلسلل اهلك ةبغز تصلخو ريغص  

 ديوس نم مدئاوعو ميراضم ىلع اعيج عمدخساف ةنتفلا نم غنيب ناك

susقاطعلاو مايدلاو بوقعي  çgsتناك اذا  col dxىناطلسلا نبا قايز  

 ةبغز نم ةفتفلا لجرم شاج pre dass ىبا مع ديعس ىبأ

de alديوس زيما:قيرع نب دهم ىلع ضيقتو و مخا ىبأ  SL AA 
 نبا زيزعلا دبع برغملا بحاص ىلا هموقو ركب وبأ هوخا عرفف هرمأ ىف ناهدالإب

SUNنسل ىبا  duاولكوتساو هقمدقم 3 ءاجنو .ةياعبسو ىنيغعيس  

 ىو Las مددرت لاطو ءارصعلاب ومح وباو رماع وفنب قحلو fable ىلع

 فرعم ىبب Sous نب هللا دبع هيراقو هقموع نم دلاخ ىف ومح ىببأ دنع

 12 SU ذم هللا دبع ناكو بوقعي نب ميهاربأ وخاوه فرعمو بوقعي للا

 عرشو nage all ذبنو ريغتو دلاخ بلق كلذب دسفتساف انيعو ناطلسلا
 ناطلسلاب عقواف نيم ىبركاسع هتءاجو زيزعلا دبع ناطلسلا ىلا همع

 لحتراف نمعبسو عبرا ةنس زيرعلا دبع كلهو برعلا نم هعم نموومح ىبا

 دووأد نب ملس نب lu مقحلو ريغص dual نب هللا دمعز وه برغملا ىلأ

 قدح فيرع نب دمحل Lol اولتق برقعيونب des نأك بوقعي ىنب يش
risقحلو ةنتفلا  couleبرغملاب هموقو اذه  lle dues,ةركلا هب لموي  

 fai ممناطوا ىلأ اوعجرف ةنتفلا نم منيب 0 نيرم ىنب خيرص ىم.أوسعتو

 ئبا :قاطلسلا و حاسما ملا ةطيوديو ae راهو طر ويسر 3
 اوعقواف ىاطعلاو مايدلاو ديوس هعم تفحزو نهفات ىبأ Lol عم ومح

 3 كولم ,sal ريغص ىب هللا دبع لققو ةعلقلا is انيم ىداو ىلع مب

 م١



 اوعقجاو ىاطعلاو ol اوقحلو ءارصصلا ىلأ Los ملف راما ف À ممل ةبارق

 سجوتي ناكو ةبجتم نطو بحاصو ةبلاعتلا ريبك مهاربأ نب ماس ىلا اعيهج

 هناكم ىنايز ىباريمالا نع اوقعبو co ىلع اوقفتاف ةفيقل ومح ol نم

 دعب ىف دلاخ كله رث رئازهل نم ماس هنكمأو ,sub مءاج حاير نطو نم
 ميلا ىف>دزو ريغص نب دوعسملا رماع ىغب ىلع Lys pret قرمفاف مايالا كلت

 جر gel Cr ماس ,pal رماع ىنب نم LUE ديوس ىنومح وبا

 رفقعلاب هموقو رماع نب دوعسملا قحلو حاير نطو نم هناكم dl os وبا

 lag اوعجار 5 ةدواودلا نم هموقو ىلع نب بوقعمب ملس نب ىسأس قحلو
 بسحرلاو ربلا رهظاو هيلع اومدقو منماف هيلع اودفوأو ناطلسلا ةمدخ

 ete ىنب نم هتناطب لخاد رث ثنلا ىلع مل ىوطو ىساسو دوعسملاب

 تاقدصلا ضيقل ail ابأ dut تعبو À ركمو هوباجاف RRSS ىن ديوسو
 sy—rull le ضيقت Er ىم دارأ ام هل = أذا ىتح Re نم

 ىلا اعيجج برعلاو نيفشات وبا ضبنو مهارسأ نب رماع ىنب al نم ةرشعو

 متجهصف Lise ىداوب ديوس مل دصرا دقو تاريسب اوناكو بوقعي ىنب ءايحأ

 نييفشات وبا Rexel ءارصعلا ىلإ ملف راصو عوهتكاو مناكم رماع ونب

 ليلق لف ىن ءارصصلا ىلا ملس نب cale اجنو ةيقإب عل قبي ملف دشار ىنبب

 نب ناهلس رماع sas ةسايرب ديتسأو ةورع نب pre ىلع لزنو هموق نم

 نب Ce نب ركسع ىب هللا دبع ةفيدرو رمغص مع بوقعي نب مهاربأ
 tel برغملا DEEE IE ىناطلسلا .ىم اناكم برقأ وهو بوقعي

allنا دعا  bdال ا حن  
 متبكن ىف هناوخالو وج ىبال الخادم ناك ىأ دعب ىيرع نب رامزنو نم
 aie at لك ار جرح col ىلإ اوداحف deal clés pl معلطاف

 نم بوقعي ىنب لف Led عقجاو بوقعي نب مهاربا دالوا نم ريثكلا ميلا



vi 

 اولزنو ميلس نب ىماس مهجش ىلإ محراطم  agىلع هناوخا دفوأو ةورع عم
 اا  Gallةيقي دا حاب ( sqall 4ىلع انيزسو هيناهتدعم

 ناسحالاو ربلا نم هاقلتف هودع  Leهفرصو ءاطعلا هدفو ىف ضافاو هبساني

y هقيب ىف هلاتغا نم هنويع نم تعبف وهج وبا كلذب رعشو ليمهل دعولاب 
  RAIN PEسابعلا  DEمهاربأ نيرع نب ىلع ةيقيرفا

 وج ىبا ىلع رماع ىنب نم نيفلاخما رفنلا ريبكو رماع نب دلاخ مع نياوهو

 , osا نوبلطي سنوتب هيلع اودفوف رماع نب بيعش نب ناهلس هعم

de عجار À Re ىلا اوعجرو Al ةربملاو ناسحالاب بسحاو مدعوو ARE 

LS Annee ىنم هب لادأو رماع ىغي «ke همدقو وج ol ةمدخ 00 y 

  01د اع  lateىلا  tue Jiنيذبلا ممارفأ نيرماع دلو نم
 اذهل كلذ ىلع مو ىيرع ني ركب ىبا ءايحإب بوقعي ىنب عم اولزنو ءارصصلاب

 راهتلإو Jai ردعم هلو +
 نب سهجو ةورع نب رضنلا نانطب مف ةبغز نب ةورع امأو ةبغز نب ةورع
 Vel ليانونب غرض نوطب نمو ,ol غرشو هللا ديبع LS سميه ىنوطبو ةورع'

Le SH)ليج ىينطاقلا روعلا نك  al,ىالسحا هللا ىيمعو ناظقي و ميو  

 نلطب ىنم دياع دالوال press متاماقمل نوهقيو منعظل نونعظي ديوسل

 ىلا نودعصيو هلامر ف نوعبجني رفقلاب نوذبةنمف ةورع نب رضفلا اماو ناظقي

 مهل سيلو مناطوا موختو نوصحو ,call مايدلا ةلايا ىف لولتلا فارطا
 نيرخالا ةمغز نوطب ةعئامو مهتلقب لولتلا لوخد نع (Ps عاطقا الو كلم

 ىلطو ىذ M RS سر
 عضوف نهفس ذنم برعلا بلغ ps رقسأ ةتانزو ةرغ نم موق هنكسي حاير

axةواتالا مبيلع ءالوه  pile,الوخ  Les Les,لزن  pieءاوسف عم  

ALe ms D pos JEU 



 نو

 ةفيلخ دالوأ ةروكذم cube gl مهتومب نم نعظلا نع زمع نم ربارملا

 ىناعيج ;pb ناهلس LL نايز يوذو ىراشتلاو هيدر ةنقامحلو

 ركسع ىب نايز نب دمحم ديعلا اذهل ىفو ةورع نب ail نب ةفيلخ دالوأ
 sel رقكأو ركسع نب ةفيلخ نب ىيديوب نب نوعمس هفيدرو ةفيلخ نبأ

 pal ىف ضاهب] دالوا ىف مهتسابرو هانركذ ىذلا لتنشملا Jus نونطوم
 28 ps ىنيضحو بر ةراقف اماد ةبغزل ىالحا رضنلا ءالوه ةعجانو

 اهف رماع ىنب عم ميتيدنو ديوس عم مهتنقف ىف رماع ىنبل ةراتو ىطاوملا

 داو ,pulse Li مهل باب سيل هنأ مبخياشم نم تعمسو ةفاحخ لاب نوعزي
 لقالا ىف هنا الا رماع ىنب ىلع اديوس ىنورهاظي Les, Less مهفلح هب ناك

 احاير اورهاظ اهرو ob امل عرساو برقا رماع ىنب cite di pe ةردنلاو

 نولواتيو ردانلا ىفو Last ليلق هنأ الا نطولا راوجل مهتنقف ف تارملا ضعب

 SE pe تعقو أاهرو ديعسو ماس لغم حاير نم ةيدابلا عم رتكالا 3

 ىدات امو ةيغز نوطب هذه ضعب ءامد نم ضعب Was نوبيصي رفقلا ىف

 نيملاعلا بر وهو رمالاو قلقل ,al اهرابخا نم انيلا

 ملاوحا فيراصتو

 BR راو سلا (ass نم غيتللا اهبل يبقا اذم
 ré ناسملت di مهنطاوم ىف ةبغز نم رماع ىنبل نيرواجم ىعقالا

ahناجع نم طيح  PS ue ue 4eا  
 Fables pale ىفبل نورواجملا م مينم هللا دبع يوذف ناسح ىوذو روصنم

 ىوذ ble à ةابقلا نم اههجاوي امو Jui ىف تريرواتو ناسملت نهب ام



 اىكرس

 ie ىلإ اهلك ةيولم ىلع نولوتسمف ةعرد دالب ىلا تريروات نم روصنم

 داليو سافو ةسانكمو ةساسغو ىزات لغم JA نم اهيذاحي ام ىلعو ةعرد ىلعو

 مخويش لزنيو Last رجلا ىلا ةعرد نم ناسح ىوذ نطاومو ندعملاو الدات.

 cars انهملا امو ىصقالا سومسلا كم يرن سيف يرسل ل
IEEEةلادك  dieلاكو ةقرعلو  ns 

 مضرتعاو ىنمتياملا اوغلبي م منا لاقي لملق ددع ىف نميلالبلا عم برغملا ىلا

 ممنطاوم رخآب ,is يدق دبع ذنم نييلالبلا ىلإ bras, PE ملسونب
 ,Le اوفعف ةيبرغلا رافقلا ىب ةتانز اورواجو تلاليفات لامرو ةيولم ىلي اهم
 كلانه اوناكو هيفايف 3 اوبلغتو هلامر أوميخف ىهقالا برغملا cols ىف اوقبنأو

 ىنب de ىن اوجردنا ليلق ze ةيقيرفإب منم قبو مايا رماس ةتانزل افالحا

 ,hu ناطلسلا dot ىف مل ءارزو اوناك ىتح plates ملس نب بعك
 A ماقا ندملاو راضمالا ىلا اولخ دو call دالج ةنارر حلم اهل

 ءارصعلا روصق اوكلمو هل ءافكال اوه اوهف ءاديبلا ىن اودرغتو رافقلا ىف لقعملا

 تيطنهت ف ةدوب رث تاوت ث ابرغ سوسلا روصق Je رفقلاب ةتانز اهطتخا ىقلا

 درفغم نطو هذه نم دحاو لوو اقرش نيراروكمت مث تيباست مث ناكر مث

 منيبو Di نم et el, Li, Je تاذ ةديدع روصق ىلع لقشي
DA Àىف ناطوالا هذه لقعملا برع زا اهتساير ىلع  bacs, Ale 

 ذنم اوناكو اكلم ابيف نودتعي ةيابح مل تراسو ,col al تاواثالا اهيلع
salلفاوطلاو ءامدلاب منوذخايو ةتانز كولمل تاقدصلا نوطعي ةفلاسلا  

 برعلا ءاليه نكي مو اهنييعت ىنرايقل عل ناكو لمدرلا له اهنومسيو
 الر 4e à نرش عيال يعدو ا اس سو

 لودلا زازتعأ نم برغملاب ناك امل هو كم الو ةياذإب نادوسلا دالب ىلا اهرمغ :١

 كلذ ءازإب مل لاك مدعب ةتانزو نيدحوملا مايا هيماخل ةرغكو روغتلا دسو
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 ىلفسلا ديلا هذخأ ىلا نود لودلا نم عاطقا  fsنم  eleحاير نم ديعسو

  xlنم  AAليلق دانلق اك مددعو , Leريغ نم لّئابقلا نم ميلا عقجا
  Rés Gé Rensةفرك ىنم ةظشلا ميفو ةريتك ءايحا عجتا نمو ةرازف نم

 , LLلس ىنب نمو رضخالا نم حاهصلاو نيصح نم ءارعشلاو ضامع نم
Jo نم برعلا ةباسنو ةلوبجمو ةيفخ < دفع ممياسنأ Li, مرمغو 

cal لهأ ىف fous نأ نوعزي Po مح يع ومو كالم نوطب نم منودعي 

 نييمثابلاو نييبلاطلا نال يصعب اضيا كلذ سملو بلاط ىبا نب رفعج ىلا
 | ةعجنو ةيداب لها اونركي , del Allنهلا برع نم منا مرمأ نم

 ناف  sed aeا كلا نا اهب لافعلا اهدم دحاوب لك

 نب ميلع نب بعك نب لقعم وهو ريمح نب كلام نب ةعاضق نم اهدحاف

 نب بانج  Jeةنانك نب هللا دبع نب  utنب ركب  ceنب ةرذع نب
 نب نإولح نب بلغت نب ةربو نب بلك نب روت نب ةديفر نب تاللا ديز

de نب ومع نب بعك نب ترام ىنب نم رخالاو ةعاضق نب ct نب or 
 نب ديز نب ددأ نب كلام همساو جذم نب دلج نبأ  Déنب بيرع نب

 نب ديز  SASنب بعك نب ةعيبر نب بعك نب ةعيبر همسأو لقعم وهو
 نم ىذلا ريخالا نطبلا اذه ىنم اونوكي نا بسنالاو تراذلل  N pieههنا

 , desدع دقو  malةعيبر ةيقي رفا ىلا نيلخادلا لاله نوطب ىن

 ىب نطاوم نأ عم ءالوه  elنيرجلا نم بيرق بعك ىب  seناك
 ىلا ملوحد ليق ةطمارقلا عم برعلا ءالوه  Las ilنأ هديويو  (plديعس

  Lديبزو سنع منوطب نم ركذو نملا نم لابي تابجب منو حذم ركذ
 ةقرف منم ةيقيرفابو لاق مث دارمو  Lasركذ ىيذلا ءالوهو لزنتو لحرت

DU eo نم ةقرعد tel os لقعملا عءاغا 
  Saxe Lane Atlas alملا  ulل



 نمو ْميف ريبكحلا ىنطبلا هللا ديبع ىوذ هللا ديبع نمف ,cakes هلا ديبع

 راقخم دمحم دلوو Sid ىاوض نم Late طيسبب ىيذلا ةبلاعتلا بلعت

 ei ةنابشو ناسح دمحم نيراتخم دلوف ناقعو ماسو لالجو روصنمو

AP ee LL.تانابشلا ةفابش نمو ىصقالا( وسلا لسا  
alsكلانه  Rioتحت منطومو تباث وغب نانطب  Jusنم يويسكسلا  

 رخآلا ىطبلاو ةحلذط نب شيعي dus Le دبعلا اذهل مهي ند 5
 دبعلا اذبل pass, de Je تحت ةسيكنه ةيرب ىف منطومو ىلع لا

 ىوذل ةيدإب els I نامقعو Lu, Je Ces زيرح هنم برق م

 es amd وباو نيسح دمحم ني روصنم دلوو fee cord ناسح

 ةروكذملا (À A منوطب دحا وهو روصنم يوذ اعيجج مل لاقيو ابنمو

 D ةبغز نم رماع ىنبل نورواجلا مو هللا ديبع ىوذ اماف هللا ديبع يوذ

 ىلا ةدجو ىلآ ناسملت ىنمب ام منطاومف ةتانز نم داولا دبع ىغب ناطلس

 ,pile, Ras ةلبقلا نم اص ىداو تعبنمو رجلا ىف ةيولم ىدأو بصم

hs jar esىلإ ,لامثلا تاذ اوجاع اهرو تمطممتو  les 

 ىنب نمبو fes نادوسلا دالب ىلا رفسلا باكر اهلك هذهو نيراروكمنو
 ناطلسلا لبق Loire داولا دبع ىغب عم مل ناكو ةلوصوم بو حو ىف رماع

 Bal pare ىوذ نم aa ناكو نيرم ىنيل افالحا اوناك اج ةلودلاو
 ىلا fre لانيو هتاقوا ie ىف مب عقوي ىنسارخي AS sh نبع تبل

eee MORTE ESةفدصلا اوبطعات .ةلودلاهملع  Shi, 

 ىذلا el ةلودلا قحل نأ ىلا كلذ لزي مو هبورح ىف ناطلسلا عم او ركسعو

 ةنويدمو D) نسانزي ىغبو ةموردنو ةدجو She] لولتلا اوطوف ie قحلي
 تاواتالا نم لبق ابيلع مل ناك ام ىلإ ناطلسلا نم اعاطقأ سونس ىنغبو

)1( On lit aussi dans les mss. ىنسانرب 



 نا

 ةبرض لحاسلاب نمنه دالب ىلع اوبرضو مل اهتيابج مظعم Las عُئاضولاو
 الا اهتحاسب alle مايا رفاسم اهنيب ام ريسي الف ناسملت ىلا اهنم ةزاجالا

 دلو نم جارخلاف El, gli نانطب مو ميلا اهنودوي ةبيرض des متزاجإب

 de جرف w كلملا دبع دالوا ىف متسايرو هللا ديبع نب cire نب جارخ

 بوقعيو كلملا دبع نب ىسيع دالوال حارخ نب ناقع نيرابن نب شيرلاوب نبأ
 دبعل ps روغي نب بوقعي ناكو كلملا دبع نب روميو كلملا دبع ىبا

 ناكو ءالوه هللا ديبع هل paul نأسملت ىلع بلغت الو نسحلا ىبا ناطلسلا

casنب  sellناكو ةدجو ىلع لطملا لب لها نسانزي ىنب تالاجر نم  

 روصق كلم ىف هبغرو coul ىبا ناطلسلاب لصتاف لودلا ةمدخ ىف مدق هل

 كامو ءارصعلا ىلا معم لخدو ركسع ى برعلا ءالوق عم tas ءارصعلا هذه
 {deal سو AA عازقنإب هللا ديبع coul هيلع ىلوتساو روصقلا كلت
 ضقنو هعم ىذلا ناطلسلا ركسعم اوببتناو همابخ ىف هولتقو هب اوبثوف مل
 دعب عجارو همايا راس ءارسحلاب أديرش لزي مف روي نب بوقعي رضو ةعاطلا

 ىأ dl كلذ ىلع لزي مو اهتيالو ىف قدصف داولا دبع ىنب ةلود تداع رق كلذ

 جارد de سار هضاقتتناو بوقعي ىالخ مايأ ناكو LL هنبا هفلخو كله

 ءاجو هدعب نموحر هنباو كلملا دبع نب بوقعي نب روصنم هتيب لها نم

 ممتسايرف pale ls همدقف مدق هتصلاخو هتمدخ ىن هل ناكفوجوبا

 هفداريو كلملا دبع نب بوقعي نب روصنم نيوحر نيب ةمسقنم دبعلا اذهل

 نم dll منم ةريخك نوطب ,AJ هعزان ,Les افنا روكذملا بوقعي نب ةحلط

cleجارخ نب فرطم نم ةفراطملاو حاره نب لساغ نم لسغلاو جاره نب  
 ce ةعجان fes هانلق اك متساير ميفو حاره نب ناقع نم ةنماتعلاو
 ايهم ىلأ ةراتو مركذ انمدق دقو ضايع نم QU ىلا ةرات نومستني ةيابملإ

 نب دمحم نب ىدبم نب جاده دلو نمف حادبلا امإو جارخ نب cils نبا



 hier ىوذ ones bd نع برغلا dal ىف منطاومو هللا ديبع

 ميديا نم ميتاعاطقاو LT ىيل كالا اى متمدخو اهيلا Los تريروأت

 متسايرو نمدامحالا ضعب ىنو لقالا ىن داولا دبع ىلا معوجرو Ras منطاومو

 قزر نب دانم ,SL بوقعي نب ردح دالوال جاده ىنب Le نب بوقعي دلو ىف

 دلو نمف بوقعي نب or دبع نب دمحم نب نوركف دالوأو بوقعي ىب هللا

 مايا ميلع اهش ناك je نب فسي نب ue نب ريغصلا ces زيرح
ballسارو هكلبم بقع كلهو زمرعلا دبع  fakeدانم دلو نمو هنبأ  

 هيلا ةفاضالاو رمغصلا ىبحي ىبا لبق ls ىناكو دانم ىباريبكلا ىحيوبا

Lin,رمغصلاب  Rio,ديعلا اذهل وهو دانم نب ىسيع نب دمحم ةديهجوبأ  

 وزغلاو رفقلا ىف بلقتلا ريغكو هو رمغصلا ge) ىبا دلو نم Aa فيدر
 ' هريغ بر ال رومالا كلام هللاو نيقلملا نم لامرلا لهالو ةيصاقلال

 هللا هيبع las نب نكم ىلع ىيبلعتدلو سم مرحة

 sp Les Se سهم سلا ا
res obالملح ايح اهب اوماقو ةهدق روصع ذنم اهولزن دبعلا اذهل  

lis ol ssاذهل رماع ىنب نطاوم ىن هللا ديبع ىوذ ناك نمح اهب  

 ديعلا كلدل pale تداكف ديوس يفي طرف ا
areىف اوجردتو لوك ةيحان نم اولخدف ةيقرشلا لولتلاب  oilىلا  

elsوهو ىرطمت لبج اولرضو ةيدملا  Jusةنيدملا هيف تناك ىذلا رهشا  

 نب دمحم (Ce شيرشناو اوكلمو JU ىلع نيجوتونب بلغت املف ةرهبكلا
 ىو أ fs De مهنهبو هنهب تناكو ابكلمف ةنيدملا ىلا ىوقلا دبع

 ةبلاعتلا ةيقب ىم مءارو نم أمغأو rite ضبقتف مبتهجشم هيلع تدفو

 ىلا اهنع مهحازاو ىرطمت ىلع اهدعب مهبلغو مبلاوما متكاو مهمحلدتساف
dreلزناو  téنمصح  cs barهملا نودؤي اياعرلا دادع ىن هعم اوناكو  

 م
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 Jake ةليا ىف ةبلاعتلا لخدو هعم ةركسعلاب مذخايو Coll مراغملا
 ناطلس pale مهل ناكو مهتكلم تحت اونطواو ةبجتم طيسبب ةجاهنص نم
 شكيلم كلم اوبهذاو طسوالا برغملا ىلع نيم ونب Luis ةيكذت اك

Lisدلو ىف مهتساير تناكو هوكلمو طيسبلا كلذب ءالوه ةبلاعتلا دبتسا  

 ناك اذه اعابس نا نوعزيو لمقص نب نكم نب ىلع نب بلعت نب عابس
 bol ىم أددع op ارانيد هتماع قوف نم ىنولعجي نيدحوملا ىلع دقو اذأ

 نم ناك امل كلذ نأ انتؤشم ضعب نم تعمسو هعيفرتو هتمركت ىن ةغلابم

 ترقتساو هولمحل ايعاس مهب رم هناف مهب زاجا نمح ىدبملا مامالل هتمارك

 اددم مهل تناكف الرا عابس نب بوقعي ىنب ىف اذه عابس دلو ىف ةسايرلا
 دبع ىنب كلام ىلع نسحل وبا ناطلسلا بلغ 5 مبنم شينح بقع ىف 4

 تبات نب دياع نب Hd CN مهيلع ةيالولا تراصو برغملا ىلا مهلقنو داولا

uoteمعا  cpelli elles rateفرامل  hatهدم  QUةمادلا  sr) 

Josمو رصف نب مهاربأ مهيلع ىلوف سنوت نم رئازحلاب نسف ىبا ناطلسلا  

 نيميرغملا ىلع be ىبا ناطلسلا ءاليتسا دعب كله ىا ىلإ هيلا مهتساير لرت

 SSL ةعيشوو مزاعم Joli Le هنا مهتتساي رب ماقو هزابخا"ى هركذت اك
 نآيز a! cp مايا برعلا ER ذأ se pl id نم مثدعب نمو

 كلذل pese GS هانركذ اك ةياعبسو نمتس phelse ىبأ ىلع نمصحو
 دمحم نب تبات نب ME y نب شمنح نيرصن نب ميهاربا نب ماس ديعلا
 ble هيلع ضقتناو وج وبا دقاعو ,mel ةنتفلا كلت ىف بخاف عابس قا

 ميلا اومدقت هدفوو هلسر تذاكو مهملا زيف ناسملت ىلع نيرم ونب بلغو
 ,does هكلم ىلاوجوبا عجرو زيرعلا ديع ناطلسلا كله رق برغل

 وحوبأ هيلا ,ins رئازجلاب همصنو نايز ابا ىدتساو ماس هيشخ لداوغلا

 هركذن اك ىايز ابأ قرافو هتمدخ ماس عجارو ee ضفف نيعبسو عست ةنس
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JS LU LRO et CEE 
 هلتقو اريسا ناسملت ىلا هداقو هيلع ضبقتو هرفخأ 5 دبع ىلع هلزفتساو

 اهن:ةبلاعتلا نكت ما ىتلا D نم 4 ناكر ندا تس 0

 اورثد نأ ىلا ببنلاو ىبسلاو لققلاب هليبقو هرمشعو bal عبتت رق لهإب
Le L le dll 

 مروجو لقعملا اليه مظعم مف دمحم نب روصنم ونب ,Lil روصنم ىوذ

 منوطبو ةعردو ةيولم نيب ام هقلبق نم ىصقالا برغملا pes مهنطومو.

 or ST ةنراعلاو ناقمقس ,Le نيسحل وب دالوو نمسح دالوأ ةعبرا

 ىالحالا اعيج نينطبلا نيذبل لاقيو Last ناقيقش ,Le ابنم St نابغملاو

 on ام رفقلاب sel اروصق ,Lis نعظلا نع LR نمسحلا وب SLI اماف
 ةزعلا ,AJ روصنم ىوذ joe مف ame SLI LL نيراروكمتو تلاليفات

fakeةفرع نب رارج نب نومرج نب ماغ دالوا ىف نيرم ىنب مايا متسايرو  

 ناطلسلا مايا تناك روصنم نب نمسح نب سراف نب de نب سراف نبأ

 رت ىبحي هيخال تراصو فيرط ةساكرشا كلهو رفاغ نب de ut ىبا
 نب وحر نب دجحأ همس نبال رق LS هيخال مث ىبحي نب دحاولا دبع هنبال
 sal اذهل رفاغا by cle pp coup هع نبال ام شيعي dal ما

 ىتايسو فسوي هنبأو dl دبع نب بوقعي مايا عماقو مين نيم sa» تناكو

 عقوا ىمكو fall شكارم نم بوقعي نب فسوي ةوزغ نيرم ce رابخأ ىف
 برعلا ءاليه بلجا ابل Lee ناسملا كع قرشلاب LE انو ةعرد ,share عب

 لماعلا ناك تريروأت ىلا ةيولمو ةعرد ىنمب ام برغملا sb de fall نم

 تناكف ابتالو رابكو ةلودلا عئانص نم دعاص نب باهولا دبع ةعردب ذّمموي

teبورح نيبو  JEىف  lasونب عجرو بوقعي نب ىسوي كله مت  
 tam اوناكو ةعاطلا ىلع اوماقتسا ىتح راغلاب pra اوذخاف برغملا Al نيرم



 bles برعلا تزقعاو ةلودلا مير لستف نا ىلا نيكي ام عوطا تاقدصلا
 ىلوتسا او اهماطعا ىلع ناطلسلا ,Rule لقالا ىنالا ةقدصلا نوعنمب

 رماع نب ريغصرفو ةياعبس نيس ماوعا ناسملت ىلع نانع وبا ناطلسلا

 اوعجاف كلذ ميلع ىناطلسلا ركنو هوراجاف مب ul ميلع لزن ءارصصلا ىلا

 اذا ىتح GA كلذ ربك نيلوتم ءارصصلاب ريغص عم اوماقاو همعاط ضقن

 Se هو كاذ نحن ام ناسملتب وج ىبا ناطلس نم ناكو نانع وبا كله

 ركسعب اوعقواف ميلع اولزنو ريغسو وج وبا اهنم رفف نأسملت ىلا نيرمونب

 ىلا اوزاصناف نيام ىبا نميو Fe 34 عستاو ناسملت ىجاوغب ur قد

 ناطلسلا كليم دعب (lb ىلا اوعجر مث هيحاوضب معطقاو هناطلسو se ىبا
 0 ا 7 21 نإ نيد ىلع نيتسو تالق ماوعا ماس: غيا

he de 4ةنتفلا كلت ىن مل ناكف ةساملجيب  Aتعشقنا نأ  

 ىبأ دفاح م ent هيلع بلجاو ةلوج وج ىبا عم وحر نب دجال ناك مث

Gaiaمث دهركذن اك ةنتفلا كلت ىف لققف  Hot de belكيلا تعي  

 كلت Ge ىدعملاو الذات دالبب مل عاطقا دبعلا اذهل ةعرد مراغم رغكاو

 dé, bi ةرملو ىمصملاو عبرملا برغملا ىلا ملوخد اهنم cl ايانغلا
 Re La Si ا» الجالا» داوجا .نطاوم. نم
 dos نم نرد لبج نم ردخملا مظعالا داولا lis ةعوضوم ةلبقلا دالب

 ردخي ةعرد ىداوو لولتلاو طداسبلا ىلا لهاستيو عمبر مأ ىدأو اهنم حرخي
 a والا led ىلا
 ىف بصي ىأ ىلا res ضعب اقرشم ةلبقلا ىلاردخي Be رك رك داوو

 a مث اوت روصق برغلا ةبج نم هيلعو اهتلبق ىنو نيراروكمت نود لمرلا

 روصق ناكر نع لامثتلا ىنو لمرلا ف بصي اهدنعو ناكر اهدعب مث تيطنم

 لمرلا قرع ءارو لكلاو نيراروكمت روصق قرشلا ىلا اهنع لامتلا ىنو تيباست
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SNنا  ASE.)مما  Jeىلا ىفسا, نم مقالا برغم  
 cb نم eur نبأ لبج sal ةجابنصل ةسيكن لبج اهيلبق ىفو ىّرأت
 لحاس ىلا قتنت ىتح ةيزاوتم sal لابج كلاذه نم قطعنت رث ةروكسم

spl si elكلذل برغملا راصو  ieنم هيلي لايك تطال  

 اهنيب ,EL لابجل هذه رقعاو واو برغلا نم ,al قرشلاو ةلبقلا ٠
plةرصحخم برغملا ىلا لابجل هذه نهب كلاسملاو مقلاخ الا عيصحي الوبربلا نم  

 ىلا اذه ةعرد ىداو بصمو ةطاك اهل نيرقعملا لّدابقلا ماحزبو ةدودعم

 رجلا ف بصي نأ d'ores ىوسلا دالبو ةسانلج ىنمب ام لامرلاو ءارصعلا
 دلب ابتدعاقو JU Lise ces ال روصق ههفافحو نآاداوو نون نيب ام

slدلي (1) نسم  sais ASمسلل رجلا  Lu, dasةعانصلاب هجورخ  

 نم dus قس و bb نمو نطولا اذه ىلع ءاليتسا be نمسح دالوالو

jouمرمغو ةكانص ربملا  pale flتارافخو بدارض  pH lesىف  
Jeبرسغلا ةيحان نم ناسح دالوأ نم تانابشلا مرواجيو تاعاطقا ناطلسلا  

 مو روصنم ىوذ نم فالحالا ,Lil تاواتالا ضعب ةعرد ىلع كلذ ببسب ملف

A, 2ةرواح ملا  Lab we game SÙ bbقتل  à 
Fileةيوطبو ىزاتو طاطو روصقو ةيولم لدلابو اهواركصو تلالهفات رفقلاب  

 ةيناطلسلا ناعاطقالا ,Las عئاضولاو تاواتالا هلك كلذ de مل ةساسغو

Rssةسايرو ماوس نم ةنتف ىف ةيبصعلا معمجتو ةنتف نيسح دالوأ نيبو  

 a) pas ناكو نارع نب cle نب تباث نب رفظم دالوا ىف ةنراعلا
 A نب دمحم دبعلا اذبلو رييولا ,Auf رفظم نب ةحلط نانع ىبا ناطلسلا

salىف مفداريو ىسوم  Raul,دالوا  Steنب نالف نب  Cleناكف  freدمحم  

Je 1 la leçon des mss. E et B; mais on lit en marge de ce dernier la note suivante :4( ( 
 رظن هبأوص قو ىسدبت dl. Le ms. À porte ىسيديت

 ما
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 رستكيو رفقلا Gad ةراع نب ab نب ناهلس ديعلا اذهل منمو دباعلا

 اكل تاكل كو نا ملا ,es نادولسلا راخق Un de ىلا وزغلا

 ناطلسلا مايا تناكو ابغم نب جرف نب cime نب نيسح نيوبع نب دمحم دهعلا
 رماع جاهل ىب هللا دبع مع نبأ Fab ىف مثفداريو هلبق نم ىلع هيخال نانع ىبا

 ما ككل 227251101 وبلا ةفراصتلاو تابنلاو Lise نيب تاكرملاو ب: نيا
 Gp pue JS de 0 «5 de الرال ةرعك تابمملا ناكو نمسح كلوا
 نم ابكلمتو dub: ls ىف où ur ol ةمدقم اوناكو داولا دبع

 Fée نم Le ue اولققو اهيلع نيرم وغب بلغت رق نيدحوملا ىديا
 ومحل تساو رفقلاب Re ىف كلذ دعب نم lait اوعقوا 4 داولا دبع ىنب عم

 ىلت ةنماغعلا نطاوم] رومالا كلام هللاو مايالا at كلذل مددع صقنف

bleمنطاوم زمح ىفو ماس دالوا ميليو برغلا بناج نم روصنم ىنب  
 A le ةعرد ةراع قتنم دنع لالج دالوا مميليو رفقلا Lake غلو ةعرد

 دالوو تبات وب sf ىلع دالوا مو تانابشلا رجلا ىلآ ايرغ pales ةابقلاو برغملا
 NL Re he dal, dau ةيحات نم. ,pal ناسح

PRESS 
obus يوذ هانمدق Frs دمحم Lu je sé امأو سوسلا برع ناسح css 

BU Se Nail a كاطمقرلاو Lan, 
 ممخرصتسا ىأ ىلإ هللا ديبعو روصنم يوذ ممناوخأ عمرجلا ىف هبصم ىلآ ةيولم

 ىف هعزب هبسنو نيدحوملا دعب نم سوسلا بحاص ىردنكرلا ردي نب ىلع

  eeةنتف هلابحو سوسلا طئاسبب نعاوظلا ةلوزك نمبو هنيب تناكو خفلا

  dustىب ابل خرصتسا  jeءالوه  salesاودهو مدوعظب هيلا اولحتراو
  os gb ol pui Libreىثادلحلا  Lasامين رالإ , pale eleا

 ىف عوراصأو ةلوزك اوبلغو  Aileكلتب ىقلا روصقلا اوبلغو منوعظ نمو



 مس

 ىو سوسس نم تندورات لغم تاواتالا اهيلع اوعضوو dés سوس ىف نطاوملا

 css بصمو هبصم نيبو لبجلا نم طبري usa سوس ىدأو ةفض ىلع

 وب دالوأ اياوز 'ىلا كلانه نمو ةابقلا ىلا ةاحرم روهشملا طابرلا ss ةسام

LEةليقلا ىف ىرخا ةلحرم  deتصواكاتو رجلا" لحاش : deلون ئداو  

 ال برعلاو ةاحرم ىرغيا نمبو اهغيبو Les ةسّيكن لمح نم عفدي تيح
 ديعل SL هذه تناكو ابهحاون ىف LL ىلع اوبلغي ,Let ابنوبلغي

 نم تح نيدحوملا رمأ ضرقنا املف متالاع عسواو Ale de نم نيدحوملا

 نيذلا a زادني ىبل اج GLS ناطنسالا هللا ER در
Loosكف مركذ  Sieاهرودصعل | كلام  ol dl GSكلا وح(  

 نب ىلع هوخأ هدعبو ردي نب al نب نمرلا دبع هدعب نم ds سراف

 كيو هراهظتسأ دعب نقفو 0 ىنجرلا دبعل ناكو نسف

 ,RL مهتهشموه ردغو هدعب امو ةياعبسو ةسج ماوعأ ةعباتتم تارم

 نيوشلاب لاقعللا «الوه cle tue ti ناكر كلذ معبا نام هسا
ab,قحل دبع نب بوقعي رهاظو مايأو  RTL Pie Se 

 امدعب يرقعي نب فسوي مرصاحو اددع مهنم paul ناسح csv ىلع
 نبا قسوي مهمف SE لبالا نم افلا رشع date مهمرغأو ;D) طو كسمإب

Lib pisمهتبراحو نينامتو تس ةنس  diseونب مهب قحل مايا اضيأ  
 رحاسعلا مهيلا تددرتف ناطلسلا de اوفلاخو داولا دبع ىنب نم ىبك

 de وبأ كلمو بوغملاب ةتانز رما لهفتسا املو هرابخأ ىنركذن FA تلصتاأو

 de عقو مصب tal كلم ge اهعطقاو Like ديعس ىبا ناطلسلا نبا

 هوبغرو obus ىنيو تانابشلا نم سوسلا لها بارعالا ءالوه هيلا ىوضنا كلذ

 رفو ةونع sal Jess» ةعردب هنطو موخت نم اهازغاف روصقلا هذه كلم ىف

)1( Le ms. D porte LL, أت 
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 بلغ (à ze 3 ةجابنص دنع ةييكن Jus ىلا .هماما ىلا نب ىلع

 ىف برعلا هيغرو هلك برغملا ىلع ىلوتساو هيخا ىلع نسل وبا ناطلسلا

Lydieمهاربأ نب نوسح هدناقو هركاسع مهعم تعبف سوسلا روصق ىم  

 برعلل هيف عطقاو سوسلا دالب ابجو اهكلمف ناينري ىنب نم ىسيع نبا
LU sers,بماعتسا»  alsرونا هن هدو  de 

aكلذ  DU Led... 
 لايق ةجابفصو ةدمايخملا_ليابق نم هاياعرو هتيابح نوهستقي برعلاو

LLىنب عم ةلرزك لغم ةرحسعلا اليخ مهنيمسقي مهنم نعاوظلاو  
li. <,.Le00  

 UT قيسجم ىو Jo LA Jai ىبا ht ىف ناسح ىوذ

 ناهلس نبركب col نب clé Je نب ناسح نب ديعس نب دماح نبأ
 ىلإ كالا ,dub ىردأ الو هناوخالو ليلخل ol نب ob نب ىسح نبأ

 pbm lé cs تاليورلار LM ردا lun oil بوح مهنا. الا مهتم ف
 دعبأ ناسح ىوذو نرد لابجو ةدماصملا دالب ىلا برقأ 8, تانابشلل ىالحا

 de نب ts نب ىلع ني () زيرح جوه الا هلا ال ءاشي ام قلحي هللاو رفقلا ىف

 خرصتسا ىذلاو سوسلا ناطلس رّدي نب ىلع (ya نتانابشلا si هيام نا

RAAم  exنمو مهنهب ىلا ةنتفلل ةلور  Ds you, al 

 ىوذ مهقحل مث سوسلا اوكلمو ذّمموي نم تانابشلا نطوتساف مءادعأ مب

 . ىلع عم اولقتقا مث رودمص ىلا نراكو نمعلا سارب اوناكو لون tes ناسح

 تراكب مهنكاسم ءارو وغيو هنهبو مهنيب تعقو برح ىف هولققو ردي نبأ

 Sp نأسللاب 0( راوهل ءارو ىنعمو

Le man. B porte ري مح — (2) Les mss. À et B portent bd 
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pe palىب  glركذو منوطب ديدعتو ةعبارلا ةقبطلا هذه نم روصنم ىب  
 مرابخاو بعك ىنب ركذب الوا ادبنو ملاوحا قيراصتو مرما ةهلوأو مباسنا

Lolملسونب  Aboنم عستم نطبف  mulمرتكاو رضم نوطب  byeتناكو  

 Pas سيق نب ةفصخ ىنب ةمركع نبروصنم ىب plu st مو دبخب ملزانم

 نب ةيلعت ىنب حاير نب ديرشلا ىنبل ةيلهاجل ىف متسايرو ةريتك بوعش
 مظع ديرشلا نيورعو ملس نب ةغبب نب سيقلا ءرمأ نب فافخ نب ةيصع

le tiةي سور  Lo nd pay anنادم, نينلبعلا  
lsنيذسلا ناوكدو لعرو ةّيصُم جلس نوطب نمو ةيسداقلا هعم نرضح  

 ,ils مركذ لم del اوكتف امل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ميلع اعد

 ضسعب ىموا دقل ىتح ةنتفو يتب ةكوش ةيسابعلا AH دبعل ميلسونب

 نم بئاتكلا حرختو ةميدملا de ىو رمغي IS fs جورتيالا نإ a ا
 Le ةطمارقلا ةنتف تناك الو رفقلاب نوذبتنم مو مب عقوتو ميلا دادغب
 ليقع ىنب عم ةطمارقلا نم نيرجلا ءارما هينيو ىبانهل رهاطلا ىبال ءافلح
 ةوعدب نيرجلا de» ميلس ونب بلغ ةطمارقلا رمأ ضرقنا ل مث بعك ىبأ

 ىلع بلغت نب رفصالا ونب بلغ مث متوعد ىلع اوناك ةطمارقلا ىا امل ةعيشلا

 bi ميلس ىنب اهنع اودرطو هيرب su مايا ةيسابعلا ةوعدب نيرجلا

 برسحل ةيقيرفأ ىلآ هريزو ىروزاملا دي ىلع رصختسملا مزاجأو a ديعصب

 نييلالبلا عم اوزاجاف الو كلذ Les اكميلع هفالخ دنع سيدإب نب زعم ا

 Al ىف هركذن اك ةيقيرفا ىلا اوراص مث انامز سلبارط تاهجو ةقربب اوماقأو
 Dhs بغز ىنوطب ةعبرا منوطب نم دبعلا اذهل اهيلا امو ةيقيرفإبو منع

FH 
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ls ىب ةرصان نب بغز هبسن ىف ىبلكلا نبأ لاقف بغز اماف ىوعو cas 

Lacie نم ىناخلا دمحموبأ لاقو ele نب ةغبب نب سيقلا هرما نبا 
 نب ورج نب بغز هنأ هتلحر ىف نييسنوتلا  EEEوبأ هنأ معزو

 وبأ لاقو ةيقيرفاب ميلس ىنب ءايحا نم ىالا مث نيذلا رغصالا بغزو بايد

Sr نمب اوناك ميلس نب Lip نب كلام نب بغز وه ديعس نب cad 

 ىالا مو  slنب كلام نب بابد بسنو مئاوحأ عم ةيقي  à resمعا هللفق

  silدمعس نبا بسنو كلذ نم , JUضعب نم هضعب بيرق ءالوبل

 نبال طقسو دحاو هلعلو  neىو نبأ وهف بيه امأو كا =

 , ableىلي اهم ةقرب ضرأ لوأ قم  slةبج نم ةريغصلا ةبقعلا ىلآ يقي

 ممناوخأ لوخد دعب كلانه اوماقأ ةيردنكسالا  nlبرغلا ىلي ام لوأو ةيقيرفأ

 ةيبادجأ مل دجأونب مانع , Lilنوعجريو جاهل ميبهري ددع مو 4

 بيه ىنزعلا علو ددع اهل خامت لدابقو خامت  LSةقرب بصخ تزاح
 نم ةريبكلا ةبقعلا ىلأ مميقرش ىقو جرم ا 424 ئذلا  JSديبل ونب بيه

 ديبلو خامت نمبو ةديدع نوطب متو  REةيقعلا ىلا ميقرش ىفو

 لاهت ةريغصلا  cotesمو ززع ىنبل نيتليبقلا نمتاه ىف ةسايرلاو

  plىلع تلوتسا هذه بيه نوطب عمجو ةزعلإب  allأوبر لسيوط

 ىفو مهايشال الأ ةيالو الو ةحلم هيف قبي / و هةندم  Poeدوسبيو ربرب

spa اذبل exc, pl ةرازفو ةحاور نم معمو رخلاو ةحالفلاب sie 

 مووه نهف هبسن ىردا الو بيذوبا اببارعأ ومس نم ةقربب  oiنم

 ىغب نم ىنولوقي موقو ةزعلا ! XFوهو ةرازف نم هنولعبجي موقو  aeىنأل

 اماو مييغل ةسايرلا نكت فيكذ بهبل بلغلاو مددع ليلق كلانه ةرازف

Pb ةنوب ضرا ىلا سباق ىداو نم عنطاومو ميلس نب die نياوهف esse 
 قالعلو قالعو سادرم ناهظع نامذج  Oleراشا ىفف نصحو ىيحيوتب



 قالعو ىبحي نأ هريغو بوقكلا cr V0 Je منم ىنيرخاقملا ءالوه

 مدركو رترت نانطب tes حايرو جالدو Dr نوطب LA ىيحي ىنبلو ناوخا

 de ونب نانطب نصحلو ركرت نب دها نب بعك ونب بعكلا 5 نمو
 ىلع متزاجا دنع اوناكو انطب انطب aug نع USA ىلع Jos مكحو
 ركب وبا ىضاقلا غيلع لون كلانهو هانركذ اك ةقربب نيهقم ىييلالبلا رثا

 كلانه اود جوف لحاسلا ىلا اوجنو متنيفس تقرغ نيح هوبأو يرعلا نبا

 ةنتف تناك الو هتلحر ىف ركذ اع غهجش همركاو ميلع لزذو بعك ىغب

 3 320 das سيزر لضم كلاس كس ضنا
 لمايعلا | ىاصواو برعلا نابوذ نم يلا عمجي نهف ءالوه ملسو نب ناك مرابخأ

 Re يلم عل ناس ل ل
 رسما te Ses ميلس or نم حايرب اوهرصتساو ةقرب ىلأ ار

 نم ةيناغ pole شقارق كلبمم ةنتفلا كلت dé es ft ىلا موخراصف

 Lx تلصتاأو شقارف كله اليو ةيقيرفأب draid ةلودلا خوسر اك هدعب

plىبأ ىلا ميلس ونب عجرو صفح ىبا نب دمحم ىبأ عم ةيناغ  se 

 دوعسم fais حاير نم ةدوودلا ةيناغ نبا عم ناكو ةيقيرفا بحاص
 Fret ءالوه يزعونيو هوغيو وه هعم ناكف هب قحلو برغملا نم رف طلبلا

 ,be ةيقيرفأ Se ءايركز وبا ريمالا هغبأ دبتسا اطف دمحم ىبأ يشلا عم

 ىلا همزع ci ةيداغ نبأ باد عطقنا Us ةدواودلل ىوفشلاو هيلا اعيج

balداسفلاو اهب نيعلا نم هملع اوناك امل ةيقيرفأ نم حاير  Bléسادرم  

 سباقو لصحاسلا ىاونب منطاوم نم ءالوه ps ur قعود امهو قالعو

 هدعيو عماج نب نوعل منم عماج دالوا Sms سادرم ةسايرو معنطصأو

 NI ىن قالع ةسايوو عماج نب رباج نب نانعل axes ىسوي هنبال

és ANنع  y oneتناكو بعك  deb,دنع قالع  Assةمقيرفأ  



Jeu جم اهب رضح SJ ùX> dl, ددنعو داج نب عفارل هينبو زعم ا xp 

 مي ربظتساف نوعزي أهف بعك ىنب دج وشهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ناطلسلا  As aile deناو معلا حاسي  Jetت7 عل

JS مرمع ىنينسلا ضعب ىف سادرم هيلا لبقاف صفح ىبأ نب دمحم ىبأ 

 , ssهب  sabot Las Lisاببلط اوعجاو ابيلا اوهرشف كلت ملولت ىف

  Ms Pak eleقزر  onةنتفلا تلصتاأو ناطلس  Re Usريمالا

dax 
عيج اوبصوصعاف هضيرخل لوبقلا مدنع

 ىلع ا
ste LS 32 

 اهل اوبهاتو ةدواودلا  F5تر  ca fraحاير  Aعوحازا ىتح عئاقولاو

 اذبل منطاوم ىلا ةيقيرفأ نع  Jr paامو بازلا ىلأ ةياجو ةنيطنسق

os ىف ti ناطلسلا 000 اهيلع اوبلغتو ل gl 1 

rss ناطلسلا برضو 0 امعم de ىف 7 تفلتخاو 0 

 ممل مو سأدرم ىم هتعجانب ماقأو أهنع ا بهذف ةلودلا ىم هناكم

 ام ىلا رغاز نم حاير دالب ىف برغملا جاونب  Lilىب هللا دبع وبا هبطاخو

 ناطلسلا ةعجارم 3 هبغريو هتلعف ىلع هبنوي ريتك  Lieةليوط 2 هلوق

 دوقلا ةيربملاب ةمايملا دق  SH LLديعصتو بيوصتب



11 

Lie,هلوق  
 رسطاوملا تافكاو Lee كارءابصخلا د

alهذه نع  jeهلوقب  

 be جاوت ge pe رجاحو علس نيب اجوع ىليلخ
pisىف هرذع  ep)ىف هركذن اك ءىثلا ضعب ناطلسلا ىفطعتسيو منع  

 دبع ىنب نم ديعسلا Lt شكارم قحل رث ةيصفحل ةلودلا رابخا

 السب ربقو كلت هليبس ىف كلهو صفح ىبا لاو ةيقيرفأ ىلع هل Lee نموملا

 LS وبا ريمالا كله Ji ىلا ,Se ةرفنلا نمب سادرم لاح die مو

a dei le and net RCAنم  

 ناطلسلا دنع ىسف dés (y هللا ديع هدبعل غخخش ىناكو ناطلسلا

PP CE | 
 نع عوجرخاو ناطلسلا نم ظفلو SLT ىلع ,posé ءالوه نميسأدرملا اوبرا

 ةالفلا لهأ بارعالا dsl ةلهج نم هب موهلا Ps رفقلا ىلأ bles ةيقيرفأ

 حابر وا ملس ماكحا تحت لولتلا فارطا نم نوراقهو لمرلا ىلا نوعبخي

 مفئاصمو ببعكلا عبارم مايأ ةيليطسق ele de بلغتلاب نوصتخيو

 رفقلا ىلا هذه سادرم ءايحأ تلفجا ant ميتاشم ىلآ اوردحنا اذاف لولتلاب

 sb ةيليطسق هالبو ةطفنو رزوت ىلع قلو ىلح ىلع منوطلاخيوا ديعبلا

 مضارغا نم ريثكلا ىف اهتالو مفرصيو ,alle منطاوم ىف امم ميلا اهنودوي
 ناد seb Lars هنم اوفطصاف ابب رافقلا كلمت ىلا دهعلا اذبل اوراصو

 رئاسو وع ةساير ىف قالع نم بعك ىتب رمأ ماقتساو افاترم مل ةيليطسق
 ,Le بيبح حاير ee Ce جالدو حايرو نجح (ss سأدرم °O مهنوطب

 متساير ترقتساو روصنم ىب ملس ىنب داس ىلع اوزتعاو ةلودلا دنع مهناش

 ايار
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 (Lab SFr VAE UE ميهاربال 3 الو هللا دبعل بوقعي ىب dés ىنبل

 نبريتك ونب مهنم نأكو ةسايرلا ىف مهنوفداري dde ps ناكو ىتاي ام ىلع

 [cool 6 بطرلا دوعلا ديعدس نسا م ةباكح هل ,ts هضرف ىضفق

 ىرقلا

 ناكو هروهظ دنع cool اوقحلف كلذ مهظفحاو Gel ىبا ناطلسلاب لصتاأو

Leةيحانب ا ناك هدلول  lieةيقي فايو  dal,ديرب  

 ليللا وبأو les مساق ةجابنص ee ديري ىخب AS ىدحا Le ىمهذ ةعاج

 بيلكة يرسلا نمو ريدكلا دبعو ليدنمو ديبعو دّداف ةيمكحلا نمو لضفلا وباو
 وبأهينبأ هذعب PL مأق xzl كله الو زيرعلا دبعو كلملا دبعو ركاسمو

 ءالوهإ دهجأ ىنب ةساير تلعو دجأ نب ليللاوبأ ss ددعب ىم 0 لدففلا

Lib, re «deملا سامتعالاب مهتامحأ ىمب أوفرعو اعيج مهتوخا دلو  His 

 Se» Jai due ةراع ا نبا ىدلا نا ناك انو دهعلا

dsهتساير ىنم ديدتو  «de8 لدذع هموق  NSوبأ علطضاف عدلا نم هك هللا  

 نب نهيلا دبع pal ls ce بكنم Las SAP AT 8 اذه ليللا

 ىنع ET ms) 210) Lol ءايركز وبأ ريمالا اهعطتقا Le AC ةياجب ةهش

 كلم :ىف ,هل ابغرمو هب اشيكسم هيلع دفوف صفح ىبا ناطلسلا هع كلم
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 ,es ail ةياججب ربقو همارم نود كلبف هتساير ةرقك كلذب وجري سنوت

 هنيب عقوو HN ىف dub ليللاوبا دبتساو هكلبم ةجش دالوا ةساير

PLهتساير | لصتأو دجأ 44  blu ASS,ىف كلبف ةديصع وبأ  

des disهدعب  CP JF slجاده هجازو ليللا |  LRديبع  XZ| EN 

Ho eleليفكو  Plةزجو  dal clافعضم رع ناك رع  

 ةيذاجو مهموق ىلع دادبتسالل اوهترتف plal des مل نيرخأ ىف نوعو

Je Jai St Re pal osةسايرلا  Raكلذ ىنع اولازي مو  luمايا  

 داسفأو دوقعو هنايعط مظعو كعك ند دجأ نب SMS نب جاده رهظ الو

 هيلع زازتعالاب ناطلسلا نسا كلذ 2 هرثأو ءاسو (AUS هئايحا نم بارعالا

Li kan,ماع سنوت ىلع دفوف ةماعلاو ءاغوغلا رودص هل تلغوتو هلام ىف  

 a QU مظعتساف عمايل ىئكف,ىاطلسلا طاسب Les لكدا نا 0

 ,Je اروكذم هرما ناكو ملعفب ةلودلا اوضرإو دهتملاب دولتقف هنيحل هب اوراثو
 ماقو دجا نب ليدنم نب لبش هع Gb اسك eat كلذ دعب ناطلسلا

 EE SES مالوم DANCE ند gloss JA il نب ee es °65 بولا رمأب

 لهلهم ماع es نم ةجازم ىلع ais ol pi ىنمودبلا ةسايرب |دبتساو رع
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 رمعزلا ةيدك Ji سنوت ىلع هب ابلجاو اهءاج بابد نطوب هناكم نم

 نب ,AT pu ممزيف () نكيزري ىب هللا دبع و بأ ريزولا ميلا زربو اهرهاظب

 كلذ دعب ,dé كله نأ ىلا سنوتب لقتعاو هيلع ضبقت رث JA ىبا
 ءاقبلا ىبا ريمالاب 55e هوخأ قحلو des لقتعاف نامت ةنس رمع نبا مالوم

y Suىباريمالا  LS;ىفبب ةيقيرفأ ىم ىبرغلا رغتلا ةكاض  ENS 

llريتك نبا كع وبا هعمو ةديصع 1 ناطلسلا  nn 

 ,alle ةرضملا كلم ىف ءاقبلا ابا رممالا ,bass ءالوه ملس ىنب خومش نم
 ةنس سنوت ناطلسلا لوهخد دنع لاقتعالا نم مالوم let قلطأو هتبكح

 ءايركز ça ىبأ ناطلسلاب ir Ge dose 3 5 SS اك ةياعبسو رشع

 كلذ سفن دقل ىتح برعلا رئاس ىلع هعفرف هدي هب تلصتاو ىنايخلا نبا

 de LUS out ليوطلا cas ىنا ناطلسلا ىلا عزشو مالوم هوخأ هيلع

 dal lé ةيقيرفادالب راسو ةرضعلا ىلع هئاليتسا دعب نيثالثو ةياجب اعبس

 ةردكذاب اكدحاو ضعب دحأو Lil هيلع بلجاف ةزه هذبانو هتلودل ناطقا

 die ىذ اهرو هناش ىلع ةرج الامو ناطلسلا ةحتانم ىن مالوم sal نهادو

 ;DAS هيبيبر ىلعو روصنم هنبأ ىلو ههلع ناطلسلا ضبقتف ردغلا

 مجع نبأ ناطلسلا ىلإ عب ىاسلا ناكو ليللا ىبأ نب دمحم cl نازعمو

 نب لاله وباو ديبع ىب دحاولا دبع ىبا دجاو دجا نب هللا دبع نب نوع

seنب دمحتو رمثك نب ىلع وب نب ىجانو دداف نب  meنب ديز وبو  

 نيتنث ةنس منيح اولققف عزاعز نب لصيف ةراوه نمو بوقعي نب رم

Liesأخي ص قحلو هقنح دتشاف ةزهح ىلإ مءالشأ تعبو  olىييفشاتا  

 Slt ناطلسلا نبأ دمحم هعمو pulse Ji نم sage ناسملت بحاص

 ةتانز ركاسعب ىيمفتشات وبأ مدمأو AUS. as de نوبات فو عم ا

(1) On trouve quelquefois ce nom écrit S >) م 
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 اهدعب نم ةزجح لزي إو سمغرب ممزهو ناطلسلا ميلا حرخ ةيقيرفأ ىلا اوفدزو

 ابلجم  deبا ناطلسلا  cesىنيفشات و باو ىعفكل تيبلا صايعأ نم نمكرملب

 تر مكذو هركاسعب مد ناسمللت بحاص  Raهركذد اعالاع مايالأو عماقولا

  àوبا ناطلسلا ىلوتسا اذا ىتح هعضاوم  dlنم هموقو  y ceىلع

 عبس ةنس طسوالا برغملاو ناسملت , GASاوعبتتساو ةياعبسو  (sbدبع

 داولا , ail Gb, Luهدي قابلبح عطقناو هقنقف نع ةزج  (hsناطلملاب

 ىا  adناطلسلا لبقتف هب اعفشتسم  (ag olهتعافش , lieىع هل

  Le del sheءافصالا , ons ulنع  dansهدفاق رهاظو هداهتجاو

 نب دمت  259 de aبارعالا ىم ودبلا ربقو ةيقيرفأ  parutةلودلا رمأ

al نيرصن نوع يبا ديب ةياعبس cyan ةنس ةزه كلهو اهدابم رثوتو 

 مدقمملا ديز نب زعم دلو نم مالسلا دبع ىلع ( SESىنوطب نم ىلع ىب

 سبك  he, À REايف ناكو  Seنم ميماب ماقو

 ةوخالا رداس بلغف ليللا ابا ىكيو ةقيتف هقيقش ةرهاظم رع هنبأ هدعب

Fe EE بسك ل 
 ىف هضاسم ناكو هنم ةلادالا نوبقرةيو هنوسفاني  avalزعم  (yنم نعاطم

 ههباريزو ةرازف  basésكلهم دعب ناطلسلا ىلع  pal seلتق ىأ اوهتاو
 نوع ىبأ  elناك امنا  Leةلودلا  Liliسنوت  sels Legsلهلبم

 ملاتقا  àاوفلتخا , Leىلا هموقو لبلبم نب بلاط لزخناو دلبلا نع
dl ىلع page تدفوو ناورمقلا ىف مب عقواف 8,31 ف ضبنو ناطلسلا 

 هنولخادي ةصفقب سابعلا ىبارهمالا  DA àهمبا ىلع , pas GSنب زعم

 اوطعاو ةعاطلا اوعجارو نوقابلا تلفاو هلققو هيلع ضبقتف مريزو نعاطم
ball, die ble du AL ماقو يحي وبا .ناطلسنلا,تالم اكو نا 

 LS كل ممنعاوظب هعم ,bis درعلا des جدع Î PALS سابعلا ]| هاك
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 نيف نسل ىبا ناطلسلا برغملا بجاص de Ale :دفوو كلذب مفساف ةزج

 ىتح هتلج ىف ءاجو ةيقي sl ىم [tal ةفاكو ةلودلا هوجحو ىم هيلع دقو

llىلع ىلوتسأ  SIضبق  Raoulداخل اع  axeةلباسلا داسفأ نم هيلا  

sal,ةواتالا  ESةعطقم تناك ىلا راصمالا  Ali pal, poolىنم  

 LS ميلع ,Gil تلققف ةبغزو لقعملا نم ىصقالا call هدالب بارعأ

 كلذ بسنف ىارطالاب ميداوب نم نيدسفملا تاراغ تدشفو مب هنظ ءاسو هل

 ةفيلخو gl هوخأو ةزهح نب نلاخ ,Ale نم سنوتب هيلع كفوو ميلا

 هدنع مب ىىسف Se خومش نم ديز وب نب ةفيلخو قيكسم نو هللا دبع نأ

R|صايعالا شعب اولخاد  onدالوأ  di!ىم  «Se3 لانك صخغجح أ  di 

 ةيليطسقب اوبشاتف AI ىلا مربخ غلبو ميلع ضبقتف هعضوم ىف هركذن اك
XS 1,ةيقب نقع ىانذب أوفظف  NAS Jنمومل  (SRالكا نوما هع « s|سير  

Aie dl دبع نب بوقعي ليتقو شكارم منافلخ a نوبد el al 

 نافع نب دهجا وهو برغملا ىلع هناليتساو شكارم نيدحوملا ىلع هبلغ

 لبلهم مهع ونب معم بشاتو هملع اوعقجاو oeil, spas سيردأ نبا
 هموقب مهخرصف دمحم هنبأ rs هناكم ماقو تالق ,JL US ميلاتقا

 منوف نم cul وجا ناطلسلا ميملا صضبنو ةتانز ue ىلع Lesg اوقفصأو

 هعوج lois دو مجان à ناورمقلا لزن ىتح همامأ اولفجاف نيعبرأو ةعست جنا

PERRIER0000 لجبل  
 زازمعا ىف هدعب ام هل موب os مالا (ré ةتانز رما نم ,lois كلملا دح

 ةمواقم نع رع زف ةرج نب ليللا à كلهو A à لودلا ىلع برعلا

 kel jar اهوها هدعب .نم 5 دلاخ هوخأ dale ةسايرلإب ديتساو هقوخأ

deىبا ناطلسلا  setيبا ناطلسلا نب  céنسنوت :بكامم ' nn sl 
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 ةلودلا مبتعطقاو ةيحاضلا ىلع برعلا ىديا تطسبناو هل ءافك ال ازازتعا

 ىتح ةلودلا نوبلاغي اولاز امو اهطسوو  balsةيحاضلا ىلع , Pratةيابج ىف

 عاطقالاب راصمالا , Lisةلودلا ضايع نسيب نوضرخكيو أديرجو اطل ءاركصو

  salesناطلسلا مهممريو ةلودلا نم (© ةعمط هنولموي امل ةرضحلل ىلع مب

 مبنمب شركيو  USهللا |[ أذأ »= اهراطوأ  sltويلا ةوه ىم ةمالا

 تعبناف ةرضحلاب ةفالعل  Lyallرغتلاب هترامأ ناكم نم ( Es apريما ههلا

PAL EL «ses AUS 5 al ىسرك دعتقم as LA gta هع كلبم 

 ىلوقساأو ةوغع  dau 5 -adl deىمتنت  Loveزاؤمعالا ىف برعلل هدح فهرأو

  pileضبقو  rlمهيوذو ىنسانفملا ىبع  néةلودلا نع ةرفن روصنمل

 ىبحي ابارممالا بصنو ; LSناطلسلا ىبا  colىك  74m posىف .ناك

  die ILنبا دمحم هيلع ادعف مهيلع هتكلم وسب ةسفانمو ادسح

 ماقو  8 alىبأ ةلوص ددعب .ىم  daنب مالوم دالوأ هفقداريو ةزهجح نب تلاه

(1) On lit dans le ms. D يالا — (2) Le ms. B porte ةنعط 
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 نايصعلا ىلا عجر à هقعانمو ناطلسلا dons ىف ءىقلا ضعب y رع

 هنم Si لادأو ES EPA EEE تلصتأو فالق ف عانقلا 0

 ودبلا ةساير ميلا عجرف بلاط نب ديد مهتسايرو Jp دالوأ ملاتقإ هموق نمو

 فا de Pl هذه lu DES S\,] dis, Fa a) ol EF نب مال مه

 sl نع ,Lil ربوقتل (x À HO NE ERA En ضبينو

lesة اح 12  AAهتعفأدمل وضرعتف  Lisمممطراشمو 5 كورلا ءالوه ءالمأب  

 RH |, ةزهج دالوأ دعبأو ,els مروصق ىلع ىلوتسأو Spies لقتعم ىمب

a,زازمع  sa niىلع  do), ee00 هيلا 00  

 2 كذلا اذ عا اوفرعي À rl اي das À وهزلأو ربكلا 6 قلخو ةيابأو ةيرخع

laءاطعاب  tel)امأ 7 درعلا ذنخنم  àةلود  CSهلاتييععلاف ةيمأ  

 1 à sq Us ls ةفديصلا, نا عم glladl ze مهعم
 مايأ امأو ةلذم de Le ربك اهتاطعأ ىف سيلف ةظلغلاو زازمعالا رع كا

 كش كلا Lol de à Lil cu, dut لاختسا :نيح نيابعلا ىنب

 نييديبعلا مايا أمأو اهءارو امو ةمابتو دحأ SA ىم رفقلإب ممذابتنالف

 نيبو مبنهب (lea متلاقسأ ىلا ةلودلاوعدت ةجاحلل تناكف

 اوناكف ةهقيرفاو ةقرب ءاضف ىلا كلذ دعب اوجرخ Gas امأو سابعلا يب
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  sales.نم  Kbكلللا  LLمعنطصأ  oxمعم اوداك صفه  ileلذنلا نم:

 موسو  coulىبا ناطلسلاب متعقأو تناك ىتح  ulناو مقلب ةتانز نم هموقو
  Lasلقعملا لماقف برغملاب لودلا ىلع برعلا نم مريغل زازتعالا ليبس

 ىف اوطتشاو ةتانز كولم ىلع ةبغزو  RLةيكحب نيحوتكم اوناك نأ دعب
 رومالا كلام هللاو Leo ىلا لواطتلا نع بلغلا

 ةقيرط ايفتقم هموق ىلا حرخ رق همزلو هنع ذخاو pol فسوي ابا هرصعل

 ةنسلا ةماقاو Ras ركنملا رييغتب هسفن ذخاف 55 نع ex Alu دانسفا

 هيلع راشاف كلذ ىلع هعم اولتاقي نإو ده دالوأ نم هريشع كلذ ىلا ىدو مل

 eu نم Pré ةبلاطم ىلا هوعفدو هرمأ دسفيف هتوادع ىف اوجلب Si ةفاخم

 نم Hal هملا عمجل ةصاخ هموري نهم هل ةعنم ,fil كلذب سافلا رئاسو

Jan gantsريهاشملا ومغو قرطلاب منم هيلع رقعي نم  feمقومب ىف  
 ماى
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 ose تلعو درشم لك مدرس ىتح ,fol ملاوما ةحابتساو

 راطو x A دالبو ,oh سنوت ىنيمب ام ,ail lue نصح

 نب مساق نب لبلبمونب هلايتغاو هتوادع zgl هموق هيلع هسفن ركذ هل

 ةوعد نأو صفح col all سنوتب ناطلسلل كلذ ضعبب اوصحنتو دجا

 مناشو مكرتو كلذ نع. مل ىغغاف ةلودلاو ةعامجلل رما ىف ةحداق Jai اذه

badىف ةرواشملا ىلا ممايأ ضعب ىف هوعدو هلتق نيعمجم هدنع نم  pre 
desةحاسب هعم اوفقوو برعلا ةداع ىلع  Rasهنعطو ايجن هعم اوصلخ م  

 مغلأو نيديلل اعيرص à ىنيتبذع ay all Jp نب دمحم ils نم

 نم بعك ىغب ءايحأ تقرتفاف همدب اوبلطو ليللا ىبأ دالوأ هل ضعتمأو

 ىلا هتققيرط te ىلع عفار هنبأ هدعب درمأب ماقو انج نداك نا دعب ندموي

 تس. ةنس نصح لا تالاجر ضعب دي ىلع رمالا كلذ بلط ىن كله نأ

ESTONIE RER EE1000 1 110 | 
 élit cle ةسايرلا ميملا axes JA ئبا نيرمع Lo Poe ae عيف
 ىف مالومو 58 ىدتنم ىف مساق نب لبلبم دالوأ عامتجا مايالا ضعب ىف قفتاو

 نب مساق fes pal راقب مرخا نع عولتقو مبلايتغا اوعجاف رفقلاب مبيتاشم

 ةنتفلا تمظعو مهعم رضحي م لبلبم ur بلاط الآ منم تلغي و ارم
 اوراضو ميلس ىب ءايحأ مهيلع ,outil نييحل نيذه نمب ذمموي نم
 ةسايرلاو دبعلا اذهل كلذ ىلع مو ةلودلا ىلع ةعاطلاو A ىف ىوبقاعتي

 ثراو هللاو as) هيخاو لهلهم نب بلاط نب دمحم all لبلبم ىنب ىف

 نيثراولا ريخوهو Yale نمو ضرالا

 نب ىيكوخأ ess قالع نوطب نم ءاليه نصح اماو قالع نم نصح ومب

 نصب سيل اهكح Ji لاقي دقو Se, de 3 اضيأ نانطب مورم اك قالع

Li,ىف ىبر  SEاماف هيلا بستناف  feمو قيرط ونب مهنم نوطب ملف  
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 منمو فيرط نب دايزو ىيرط نب مادقمل نيوجو رمعنو ,délai رباج دالوا

 eh سيل ديرط نأ لاقي دقو Fe دو رطونب )2 Se نب لاو ونب

 loss مهنم oÙ لاقيو رماع نب لاله نوطب ىدحا سبنس نم .منأو
 نب مهف ىنب نم مهنا ديرط ف جصعلاو لالش ,elle ىف روكذملا bel نبأ

 فالح دو رط تناكو P 505 aol ناود>ع لثم ناليغ نب سيق نو ع

 ,Ji نيسح لآ ميكح ىنوطب نمو بعالم لا اوفلاحو موعطاق à جالدلا

 مكح نب ريمونب نمو مببسن لصتي نيك ىردا الو تاعيمجلو دعقمو

 ونب بعالم نمو نهطبلاو دمحم ونب nel نمف ag بعالم نانطب ريفلو

 Ses 6 دالوإو eue il مامز دالوا مو بعالم نب لكيم
JSنب صوقرح نيركش ىب هللا دبع نب بوقعي دالواو ةعفادملاو حرسملا  

 ام دبعلا اذهل ءالوه ميكح نطاومو مهنوطب lu ميكح ,dub, fall دُئاق
 للا دالوأل ةرات بعك ىنبل ىالحأ fie ةعجانلاو ,Fil ةيودنا قد

 منم ناك سوقلا نب بوقعي ىب ىف متسايرو لبلبم دالوا لاتقال ةراتو

 دفوو ىتاههللا مايا ضقتناو fale ادهش بوقعي نب مالسلا دبع نب بوقعي

 em ةنيطنسقو ةياجب ىف ةيقيرفأ نم ىب À FX case فبأ ناطلسلا

 صغو هراظنأ ىلع هعفرو هموق ىلع هل دقع سنوت كلم املف lg» ىن ءاجو

 ديري نب دفاحت نت نيع lee ةزج هيلع ضرخ بعكونب هب

 نب دمحم des نبأ هدعب نم ميف ةسايرلا ,Le ماروش فقوم ىن هلققف

 هفداري ناكو متساير هيلا تهتناو سوقلا نب بوقعي نبرماع نب نيكسم
 رضحو بوقعي نب ناهلس نب ممح منمف همع ىنب نم ةعاج هعزانيوا
 لوبلا وبا pres ركذ Les هل ناكو ad ىبا ناطلسلا عم ىيرط ةعقاو
 ناطلسلا ةححانم Ji ىبال ناكو مالسلا دبع نب copies Lol مساقلا وبأو

)1( On trouve aussi ىانرغفلا dans quelques ‘mss. — (2) Ce nom est estropié dans presque tous 

les mss. 
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 Je Ai ge dass ناو وغلب ge se dle cel us gd قلت
Ces de aمهقلا  Sn ohةسوس ىلا اعيجج مد  féesنب رمع نب ديزوب  

 A ناطلسلا مايا هتساير de نيكسم نب دمحم لزي مو ةفيلخ ,dal بوقعي

axهتهصن ىف اكلابتمو هل اصلاخم ناكو  ll,هفلخ كله الو هيلا  

 خاينتالا sel sos نيكسم y) هللا دبع نب ةفيلخ dual نبأ هتساير ىف

 ب ob ةعقاو ىدي نمب سنوتب نسل وبا ناطلسلا ميلع ضبقت نيذلا

 ,as LL كلذ es “نم baral à هل. ناكف ob روصحم وهو هقلطا

 D dus haché قاتلا de بوغلا
 متسايرب ماقف ةفيلخ كلهو هتكلم ىف نيقبو اذه ةفيلخ ىناطملسلا ابعطقاف

 نب ةنيبت نب دمحم () هلتق رم نيكسم نب دمحم نب رماع همع نبأ مكح ىف

 أاذسم ديحت هلتق 5 مالسلا دبع نب بوقعي هلتق بعك ىنب نم دماح

lys nsديرجلل  deuتريقتساو مرمأ قرمفا 4 ةياعبسو نيسهو سمه  

 وبأ بقليو نيكسم ىب هللا دبع نب دمحم نب gl نيب دهعلا اذبل متساير

 دبع نب بوقعي نب دمحم نب هللا دبعو روكذملا ةفيلخ ىخا نبأ وهو ةنوغعمص

 را .LI ىلع انوا وكذلا لوبلا ىبأ el cpl ads بوقعي نب مالسلا

leiقع  Les Queواصو كلذل دجأ ضعتماف مميديأ نم ةسوس عزمنا  

 ىالقل ليبس اوكلسو ليللا St دالوا نم ةزهح نب دلاخ نب de ةيالو ىلأ

ele bite dllرشا اهيل مو  a aneهدرا,  

M deu etat aa da 
 هموق ىف هتساير تمظعف هترهاظمو هتيالو ىلع لبلهم دالوأ عم هفلح نكأو

 تهسقناو ناطلسلا ةمدخ ةنونعصوبا عجار 5 دبعلا اذهل كلذ ىلع وهو
 ملف Se ةوخا ىلع ونب اماو دبعلا اذهل كلذ ىلع plais Ka ةساير

٠. 

9 (1) Le ms. B porte هلبق 
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 نصح نب de نيب دجأ نب نوع Les اهعمجيو ةروص دالوأو ؛ىرم دالوأ نوطب :

 تاعيمتلو دعقم مو نالجرلاو brad, agi pl دالواو ةناردبلاو نيغادالوأ 2

elsىأ لاقي دقو ئرج -و نيسح لأو ةيناسملاو  SEملسل اوسيل  Al 

 de ىب ةسايرو ميسنب اوبستناف قلحلاب معم اوراص ةدنك نولطب ىنم

 ىنب ةبقع نب ماس نب دجأ نب Je وبأ دبعلا اذبل ,Ras ةروص دالوأ ىف

 Jet نم () ةنعارملا مفداريو نوع نب نسح نب es نب ةروص نب لبش

Frsدالوأ  ETنيب ام ممنطاومو نوع نإ نسح نإ  FMةكرابملاو  > 

 لسبلبم دالوا وأ ليللا ىبأ دالوال امأ بومكلا ىالحا متعجانو سباق ىاون

 هريغ بر ال رومالا ردقم هللاو لبلبم دالوال ملاوحا بلاغو

 لني ةعيبر نت ناد نم ممنأو ميسن ىن ىالخل اركذ دق ميلس نم بايد

 ديعلا اذبل ةظفللا هذه طبضو رغصالا بغز ,sal des ىنإو ربكالا بغز

 وسبأ Jess اذك ىازلا رسكب قطاشرلاو @ .ىنادجالا اهطبض دقو y» مضب

 ملو ةقرب ىلا سلبارطو سباق نيب ام منطاومو هتلحر ىف ىناخلا دهحم

 ةقرب ىلإ سلبارطو سباق ?es منطاومو بابد نب دجا دالوأ Ris نوطب ٠

 بايد نوطب نمو بغز دالب ,Je نومع نيو al نورواجم ,dl كبح

 محارم Ni Vas سجل the موي دست الراس
 مو ىناكلا لاق اذك ةدايرلا لولدم ىلإ هب اوبستنا مفلحل مسا وه اهاو لجر

 نب (©) دناف ىب ريياج نب ببص ونب ءابلا ىنوكسب ةبرصلا [Less نوطب

 ءارلا نيكسب ,del رباج نب ناره ونب Gi sal باد نب عقار

dl uw hsلا مجرخأ منم ىاهلطم  HE.غنطاوم نم  dueاوفلاخل  

 SLI ركذي مو ةدداز عبصأ ىذ لجر ىلا هبسن ةعباصالاو معم اولزنو ءالوه

Les3( ( — يبادجالا Les ms. D et 8 portentةيعارملا - (9)  fant probablement lire11  )4( 

mss. À et D portent نياق 
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 رباج w رماع نب لئان ونب JA fie نوبستني بايد نم ls ىأ ىف

 اذه dl, ass رماع نب حاشو sb متوخاو رماع نب نانس دالوأ متوخأو

 ةيقب نب قوط نب دومحونب ديماحملا ناهظع نانطب و ملك بابد نم ليبقلا

 او diese Led Le نا
absعابس دالوال دومحم نب باحر ىب ىن دبعلا اذهل  (yنب بوقعي  

 منطاومو حاشو نب ةير اج نب ديهونب ىراوبل رخآلا نطبلاو باحر نب ةمطع

 اذهل ,pubs كلذ ىلا امو روزنزو @ ةغارشو )0 اروجات لم اهلا امو سلبارط

 نب ركسع pt رباصل ديه نب ركسع نب رباص نب مغرم ىنب ىف دبعلا
 | ىراوهلل 06 ناجردنم نارهغص نارخأ نافطب حاشو دالوأ نمو مغرم نب ىلع

 اذكم cr Lee روهلاو حاشو نب باوج ونب ةبواوهل اشو ديماحم او

 2 ss اكروعلا نطب pete نب لاله ىفو ءالوف روخلا ىف SH معز

 it Li بايد عم ,far Li fil منم ءالوه بايد روع نأ نومعزي

 نب زيرح ونب حاشو دالوا نم ناأكو كلذ ةقيقحب ,pet All ملس نم اوسملو
 رمهاشملا برعلا ناسرف نم زيرح نلف GS مهم ناك حاشو نب ورع نب ميمت

 نم هنأ لاقيو سلاجلا ةهاكفو éd رهس دبعلا اذبل منمِب لوادقم رعش هلو

 de be ناكو قوط نب دومحم نب اح و را دداف ديماحما

duesةيناغ نيو ىرغلا شقارفل  jh pu Ledsشقارق لدقو  Luc 
 al ريمالا ةمدخ ىلا ةيناغ ىبأ كلم دعب اوراص 4 همايأ ضعب ىف ىراوبل

LSاوماقأ نيذلا مو هدعب نم هتيب لهأو  Letةراع ىبأ نبا ىادلا  pales 

 هينبو هالوم كلرم دعب عملا رف ناك la ىلوم اريصن OÙ هسيبلت ناك

 نبأ لضفلاب انيب اهبش ,dus cel ةرامع ىبا نبا مبرم اذا ىتح fake لزنو
dreعولخملا ىبحي  wiءاكبلا ىلا عزفو عزجو  all,نبا هلداسف  al 

(4) On lit هروجأب dans le ms. B. — (2) Les 1055. À et B portent هعازه 
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 sais برعلا A كلذ اونيزو سيبلتلا ىلع اوقفتاف < هفرعف ةراع
 دبع نآومموبارمألا 3 ملحادو هموق هعبتو رباص نب مغرم كلذ ربك كيوتو

 كيولتو هرمأ de ىف ناك ام هللا ردق نم ناكف سباق سيءر ىكم نب كلملا
 ناكو ةيصفلل ةلودلا رابخأ ىف هركذن اح دست CC El ىبرك

 حرسو هيلع اوفلاحخل ةرامع ةوعد ىن مبلغف fale دقعي صفح وبا ناطلسلا

 448( ىبأ ءايركز ديفا رهمالاب اوهرصتسأو ىزازافلا هللا بع LT هدناق معبر

 دبع fre هيلع دفوو ةيقيرفأ نم ىبرغلا رغتلاو dk بحاص نيمو ومر

 ةياقسو نينا عبس ةنس هخيرصل agi دومحم نب باحر نب كلملا

 ob نع fils ىزازافلا ميلغ رث pas اونختاو مومزهو سباق لهأ اوبراحو ٠

 ركسع نيرباص نب مغرم ناكو هرغث ىلا ءايدكروبا رممالا عجرو ةمقيرفا

 SE نمتنث ةنس سلبارط لحاوس نم ةيلقص لها هرسا دق coll يش
 ىناقع هيلا عزن ol ىلا هدنع اريسأ ىتبو مكلم هارتشاف ,dla لهال هوعابو

plسوبد ىبإب بقلملا سيردأ  dan,نموملا دبع ىنب ىنم () ءافلخل  SH 

 ,ii كلم دقعف ةيدحوملا ةوعدلا ىف هقح بلطل ةيقيرفا ىلأ ةزاجالا

 ةوعدلا مغرم ماقو سلبارط لحاسب الزنو اهقعبو افلح مغرم نيبو هنيب
 ,LU salé نامت ةنس سلبارط رصاحو هموق Lie لهو سوبد col نبال

DUSSراس اسر اس  JS sam obكلد  Lu 
 ةياملا لوال بوممكلا هاعدتساو ةدم مناطوأ ىف بلقتي سوبد )2( oil ىقبو |عرمأ

 raid نم ةديصع ىبا ناطلسلا مايا سنوت ىلع هب اوبلجاو ةنماتلا

 لترا رق ةدم اهب ماقو سلبارط els ىلا عجرو اورفظي ملف Li اهورصاحو

CREER |ناسطلملا عم هنباو بح د نكد كا  
 لظ صلقت of ىلإ ديماحم او ىراوبل ناش اذه لزي مو ناو ممقلاب نسل ىبأ

)1( Le ms. À porte Lidl — (2) Je lis وبأ 
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 pts اودبعتساو اهيحاوض ةسايرب saut سلبارطو سباق ol نع ةلودلا

 عراصما ةسايرب راصمالا لها دبتساو اهطئاسبو [ملابج ىف ةرقعملا ةياعرلا

 مرابخا ىنركنن ام ىلع اهيحاوضو سلبارطب تباتونيو سباقب ىكمونب
 نع كبار" kdl ds oral» ماسقنإب ci دالوأ ,Lib تنهسقنأو

 ةسوفن دالبو سباق دلب ديماحما ىوتو Fe نايرغو روزذزو اهمحاوضو

À, 

ab ىلا ةحازخم منطاومو رفقلا ىف ةعجان ىرخأ ىنوطب ءالوه بابد ىو 

 قطاوم:نتع قرشلا  leنيخاسولا  isنبا فار جبر بيه نب ناهلس لا
 بابد , fablesنبرصن دلو ىف متسايرو نايرغو ورغم ةلبق  ut 0[ضاهب]

  Lille alterne lateكار دلل ل نحل اال
 ىخأ بيه ىب ماس  saluبوعشو ةتالسمو ةدبل ىلإ ةتارسم دلب منطاومو

 كا  Doll, Aa sale 4e Leقرر  oh à palesردا ٠ (
AU aûe Ji تش اكو Le قب les a dal up ohne نا hs pes 

 ىف ترقتساو قوزرم نب نوبلغل ةنماقلا  datنانس نب ديمحل رموملا ىفو

eo LU], ةقرب برع نم ةزعلا نورواجم fre ةنوالعلاو نوبلغ نب tés نبا 
 مو ةرسصان ةابقلا ةهج نم منطاوم ىف ءالوه بايد رواجيو نمهقملا ةراوه نم

 نب ةرصان نوطب  clésميلس نب ةقهب نب سيقلا ءرمأ نب  obبغز ىنأك

  Stيابد  Lo altمعز اراه  RS ALIموق ىسي ىأ دعبيو ةرسعأن ةوخأ

de ee ةمركا وهنأ GE gpl pes id ble pat pl 
 لئابقلا نوطب نمريتك اذكه هينب نم مريغو بابد نود ةرصان مساب اوصتخا

 ,{ alءالوه بابد رابخا هذه نادوو نازف دالب منطاومو معا , Liممناريج ةزعلا

 ءاليتسال ءالخ ةقرب ضرا نم نونطوم مف عركذ انمدق نيذلا قرشلا ىف

(1) La ponctuation de ce nom propre varie dans les mss. 
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 ىدسف ىأ ىلا امينو ةراغ اهوفيكف متعجانو  Lasضقتناو شاعملا بهاذم

 ٠ نم رتكالا شاعم راصو تبر نارملا  leدبعلا اذهل اهب نينطوملا برعلا
 نم لماوعلاب ضرالا هل نو ,مقي فلا نم  ad, JLمبسك قاض اذا ءاسنلابو

 ةلبقلا ةبج ىف لخلا دالب ىلا نوعبخيو شاعملا ةرورض اوبكتراو لماوعلا نع

  feدالب ىلا رفقلاو لامرلا نم كلذ ءارو امو تاحاولاو ةيرقنسو ةاجوأ نم

 ىستو رناك مو مل نيرواجملا نادوسلا  A0 poleةقربب برعلا ءالوه

 لهي نمو ماب ىلا ىنسحو مقوسل تاوقالا  Areةرذ  laهري , Liمميسن

  Leبرعلا نموه ىهف ىردأ  os dix CSSSىنع بابد  eeىبأ  FAنا

 ىنب ركذ لوا ىف كلذ ىن مالكلا رم دقو رماع نب لاله ةوخارماع  pluمعزيو
 ةناسخلا ضعب  SI), RSةزسعلا ةسايو ىنأو بيه ىم ةزعلا ىأو ةزعلا ىنم

 دالوال  ces ol Ras xlناو  ) LAمالس ىل ركذو ةراوه نم مناريج

 اذهو ةقرب لها نم ابيلا نيددرقملا نم ريتك  jaiنم ةعبارلا ةفبطلا

(1) Le man. B porte ةيناثملا 



 dis هلأ ,de دمحم انالومو انريس نع" كف مللا ميحرلا (arr هللأ مسب

 مي ملسو

Ra انقل call Jal dsl 2 pat Let ق el SU 
000 

 نم لابهلو ELA, Le مدقلا ىلع برغملا ناكس م نييمدالا نم ليهل اذه

 نمو نيطلاو ةرامما نم نويبلا pie هراصماو هيحاوضو هفايراو هلولت

SI, bailنمو  ilعاجتال بلغلاو مم زعلا لها نعظيو رابوالاو  

 سلمالا رفقلاو ءارصصلا ىلا ىيرلا ss نوزوابجحي ال ةلحرلا نم برق Les ىعارملا
 للا US Less جاعنفلاو بوكرلا lil ىف ,Ja, al ءاشلا ميساكمو

seeلهأ  AE Rs dalنيفعضتسم ا شاعمو برعلا  Aىف  

abs, diةعاسلا  côtesنم نيرقعملا  Jetجاتن ىف ناعظالاو عاجنالا  

 فيولا ASE رفكاو مسابلو ALU عطقو حامرلا لالظو لبالا

ul tue Lol gtsردو  Jeu Lyale 
 ةناطرلا نم متغلو قلحلاب اهنودهاعتي ,Les ةرساح بلاغلا ىف مسو*رو

di, SNمسالا أذبب ابلجال اوصتخا ىتلا ضو أبعونب ةريقم  els.سقي رفا  

ulسيق  cat ppنع  U dell ileهير لارا  JS, lai sl,كلملا  

 Le LL نحلل يبي سيجد
Jaiاهفالتخا اعرو متناطر عمبو رتاعالا نم  Less,لاقو كلذ:نم بقت  

 طال تخا ىف برعلا Lu ىف ربرملاو ربرملاب اومسف مكترب ب رثكا ام
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 ةمويفملا ريغ هتاوصإب راز اذأ دسالا رب لاقي هنمو ةموهغملا رمغ تاوصالا

 معمجي منأ ىلع نوقفتم mil ske ىاف ممنوطيو ليجلا اذه بوعش امأو

 لاقي كلذلف رتبالا سغدام بقليو سغدامو سنرب اهو ناهظع نامذج

 نيباسنلا نميو رب انبا Lee Les سناربلا سنرب بوعشل Jus رعبلا هبوعشل

 يل ديزي ىبأ نب بويأ نع مرح نبا ركذف دحاو بال اه له ىالخ

Last Laبال  sal,هثدح ام ىلع  désناهلس نب قباس لاقو قارولا فسوي  
 ناريرملا ةباسن مو اول ىبا نب نالبكو ىبوكلا © رودصم نب tes ىطامطملا
 ,les y po ul ناعنك ىب غيزام لسن نم وهو رب ونب سنارملا
 مزح ىبأ ةياور نأ الا ديزي ىبأ نب بويا نع كلذ لقن ,Les ناليغ نب سيق
 ةعبس pres منا نيباسنلا رغكا دنعف سناربلا بوعش ,dl قثوأ هنال محا

 ةفغيرواو ةجابنصو ةماتكو هسيبعو ةبروأو ةدومصمو ةجادزأ و ماذجأ

 مزح نب دمحموبأ لاقو ةلوكو ةروكسهو ةطمل هباحتاو ناهلس نب قباس دازو
 با اهل ىنعي الو ىكصت ابل لاقي ةارما انبا امه اها طلو حابنص ol لاقيو

 نم روبن ناوخا اهنا نمرفكا Le نعي الف Je هل تدلوف غيروا اهجيورت
 ةدنك نب كساكسلا نب Al ىب (ةرزوبخ al هنأ غيروأ ىف ريوق معزو لاق هما

 ربيربلا ss نم اسيل ةجابنصو ةماتك نا ىبلكلا ,JE لطاب هنأ كلذو

ll,لزنا نم عم ةيقيرفإب فمص نب سقيرفا اهكرت ةينهلا بوعش نم  

 ةجادزا نيف مئاش ىن Gas لها بهاذم عاج هذه dal نم اهب

 دومصم نب ليلف نب ىفاطسم نب راغونب ةراغ ةدومصم نمو ةساطسم
 DAS ie ةاملم غيروا نب She نمف ندلقو رغمو ,de ةراوه ةغيروأ نمو

 ةنابل اعيج مل لاقيو ةتارسمو Jul لفروو blu غيروا نب دلم نمو

(1) Telle est la leçon du ms. E. Les autres portent 5 — (2) Ce nom est écrit ailleurs رو ra 

— (3) Le ms. B porte De Dans chaque ms. ce mot est ponctué d'une manière différente. 
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 رومزو سوام غيروا نيرغم نمو fie ةليلم نأ لاقيو دلم نب نابل ومب

Las,ةناصمق غيروا نب ندلق نمو ىلرشُممو  cubes,لبو ةتايبو  
Lol,بوعش  Po ATمعمجف رتبالا سغدام ونب  | pal de,ةسوفنو ةساّدأ  

Lansربكالا اولونبو  REسغدام ىب () كيحز ونب  LEونبي ةسادا  

 غيروا كيحز دعب اهجورت sl el نال ةراوه ىن اهلك منوطبف كيحِز نب سادا
 ملك هينب بسنب لخدو ةراوبل اخا سادا ناكف ةراوه دلاو سنرب هع ىبأ

 ءاوه ةنهرتو ةطيطواو ةغارهو ةربغصو 5,0, ةرادناو su مو ةراوه ىف

 هنمف ربكالا اول ,LU ةراوه ىف موهلا مو سغدام نب كمحز نب iles ملك

 اول نب وازفن sé all ىازلا نمب ىنيشلاب ةوازفن 0 ناهظع ىنانطب

 al Ni: NN ةناولو ربحللا

né il)اول نب ميازونب ةتازم منمو رغصالا اول نب ةاصاموغبو ةزورتعو  
 ,del قباس ىبأ دنعو رغصالا |, أمل نب ىطك وني ةنادجو ةغاغمو رغصالا

 ةتاول 1 ل 7 ةروكاو ةنادجو ةغاغم نأ

 Net pal لاق ةوارغم ىف ةتاردس بسن لخدو رغصالا اول نب (# ططينونب ةتاردس
 ممال lee ىنب اخا ةتاردس راصف ةتاردس مآ جوت وأرغم نال مزح ىبأ
 ةساسغو ةصابلو مو ةريتثك ىنوطب اضيا ةوازفن نمو مب هبسن طلتخاو

 سومغدروو ةسيئرمو لوكروو ةهتازو ةزهنرمو ىنمسروو ةتاموسو ةلههزو

 ةتالكمو رجم ,el قباس نبأ دازو وازفن نب تفيطيونب ملك نيدروو

is he lobe) Ua, db, 
 نم ةصاهلولو رممح نب دعس ىنب رماح 0 نار نب الكموفو هانبتف
 ساغديت نمف صابلو coul ةيحدو 6 ساغديت نم ةريثك ىنوطب ةوازفن

(1) Le man. B porte partout dus — 2) On lit aussi dans les mss. ,ططيق Lib, Les 

 ش تاغدبن  et Les ) Les mss. À et E portent iciططبت
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 5 لدجناامو ,Lie زجناوو شغروبو © وطو () لابتز مو ةموجرو ىنوطب
 نبأ لاقو وازفن نب تفوطي نب صاهلو نب ساغدهت نب pré ومب (4) تنهسو

 نيدترو ةمحد نمو ساروا لمجب ملك ةتإول نم ساغديتونبو هباكعاو قباس

ANT JDنب ةيحدونب م نيوفيو اركمو 6  ohنب تفوطي نب  

 نامذج معمجف رتبالا سْعّدام نب كيحز نب ىرضونب مو ةسيرض امأو وازفن
 نأ el قباس لاقو لك ميض CE un حقن تا كر ىناهظع

 ةسيرض بسنب اوصتخا ,fil تيصمت نب (7 ىتاف نم اهلك تيصمت نوطب

 ,LU ةيموك مو ,sie ةطامطم تيصمت نوطب نمف ىيحي نوطب نود

 0 7 ةنويدمو ةنودو ةناشكو 8) ةزوركمو ةليغمو ةميدصو à ةرغطمو

eiميلك 5 ىيحي نوطب نمو قرصخ : ىو باص  orىنمف ىطصروو  

 نمف ىبحي نب فطصروونب [نكمو] plis ةنكواو ةسانكم ىطصرو

 سالفروو تارحو تالومو ةراصنفو )10( تيلغتو 4) سودتروو ةفيترو سانكم

 )2( ةسنكم حانترو نمو لاغوشو )10( رب محو 25 De Se) oÂbes نمو

 ,(be نب جافترو 8 لالوفو ةطانهو ةجردسو ةظينركو ةسلاطبو

 ىتلا ةواوز دعي مزح Lol ىبحي نب ناكمس ونب ةواوزو ةغاوز Se نمو

 ىتلا ةواوز نأ بلاغلاف ىنطولا هل دهشيو ربظاوهو ةماتك ىنوطب ىف واولاب

 gi رجام وغب ةغاوز نمو ةفورعم dus ىهو DL ىتلا ىف نامكس ىن دعت

(1) On trouve ailleurs ce nom écrit Fe — (2) On lit ومغأو et ss dans les tables. — (3) Les 

tables portent DE e ) Les tables portent بيمس , et le texte du ms. 1 تتيس 

— (>) Le ms. D porte CSS ga) 9» le ms. C تنوهترو , et les tables 4e A 6) Les 

tables portent craie — (7) Dans les mss. D et E, ce nom est écrit ىياف — ) Ce nom est 

écrit ailleurs 55e et > (9) Les tables portent سوطيرو — (10) Dans le ms. D 

ce nom est écrit تيلفوو , et dans les tables de deux mss. on lit تيهلفتوو — (11) Les tables 

portent ىقرج — (12) Le ms. D porte RAA CAES (13) On lit لالوب dans le ms. D. 

 مم
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 رخآ اذه هللا ءاش Qi مركذ دنع يتسم Ras مالكلا ىتايسو نّيكمسو لمطأو

 ليصفت دنع هيف ليصفت نم دبالو ue ليبل اذه بوعش ىف مالكلا

 ءرادكما

 As ى  .وباستلا als ous ةينفانلا ممالا نم ٌميسن عجرس نم ىلأ امأو

 مالسلا هيلع مها ربا دلو نم pl مضعب لاقف اليوط dus Las, Lans افالتخا
 لاقو مالسلا هيلع ميهاربأ ركذ دنع هركذ مدقت دقو هنبأ () ناشقن نم

àىأ  )"> eyeناشغ نم ىدوعسملا لاقو نمهلا نم عانوا ليقف  

 رامملا وذ ةهربأ ,pile Jus مرعلا ليس نم ناك ام دنع اوقرفت مرمغو

Ju callقف  abus ailes ils Mie, elالسا ميرا  An 
 Ji Lx لورغلا رصم كولم Brio رصم ىلآ اولصو الف سراف كولم

bal,دبع نب رعوبأ لاقو دالبلا ىف  alتعدا  fl lbدلو نم  

oeilدادنفسالا باتك ىف تيارو لاق ابس نيرمجح ىب  Salىل  sl. 

ts pas ulهنأو ةرقفلا ىف هنامز كلم ناك ابس  portalمل لاقو هءانبا  

os)تعبأ نأ  Sueهناو مملع مزعو كلذ ىن هوعجارف هريحي نم برغملا ىلا  

 وبأ كانصاو ةروكسه وبا اطرمو ةفوسم وبا وفسمو ةنوتملوبأ تمل fe تعب

 مضعبو نرد Jus مضعب لزغف ةناليه وبا SU ةطملوبأ طلو ةجابنص

 وهو اناجأ لزنو هقغبا جورتو لووك ددع طمل لزنو ةعردب مضعيو سوسلاب

 Le نم (Lai فارطاإب وارغمو ais ونب J قلش ىداوب ةتانز وبا

 دبع ىنبرعوبأ اهركناو ةايوط ,LISE ةجخط نم ةب pe دومصم لزفو برغملا

 دبع نب de لاقو ولاج موق نم ملك منا نورا لاقو مزح نب دمحوباو رملا
 (ds ىلا ىدوي الوق معا ال هل باسنالا باتك ىف ةباسنلا led زيرعلا

 CSA تسمو و كالا sh نم pl اقتنع لوقالا
(4) Il faut lire Aer voyez la Bible, Gen. xxv, 2. 
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 نب 8 ناليدر نب دولاج نب © ناليدج نب )0 لمره نب رونو هنأ ةبيتق
ANSEدايز ني  jyسغدام 0 كيج  Lai die Ja, TAهفا  eleنب  

 rie سرافو لاق سراف bé نب ( لايد نب دولاج نب 0 لايره

arملك ربربلا وبا  rs LEبوعشو ةريقك لدابق  Leةتانزو ةراوه ىو  

 ةفيدصو ةدومصسمو ةراغو ةتاولو ةماقكو ةزفنو ةموجروو ةلهيغمو ةسيرضو

ohنمر  LSe, bisنالكراوو  Préماسلا نو خا ركذو  

 كراج لتق Us قيلايعلا ناعنك ىم االخا ريرملا نا هريغو ىربطلا
 منتكساو ماقلا لحارس نم fs برغملا سقيرفأ ازغو دالبلا ىف اوقرغت

PLous ais slالسم نبرسمب نم حوش نب ماح دلو نم ربربلا نأ ليقو رب ب  

 مجرلسك ىب ريرب دلو نم م ىلوصلا لاقو ماح نب ناعنك ur غيزام نبأ

 ناراق نب برام ىب المت نا ربعب نك ةقلاجلا نم لمقو ماح نب مدارصم نبأ

 لاقو taille مف لوقلا اذه ,de ماس نب مرا نب دوال نب قالع نيومع نبأ
 ةفقلاعلاو طبقلاو رضمو رمج نم ىتص Joel nt لحوملا ,نب كلام

Ji,رب بلا سقي 4 ماهسف اوطغلو ماسشلاب اوفلات شي 2  SNممالك  

 ميشاكسا س.سهقيرفأ نأ ىليبسلاو ىربطلاو ىدوعسملا دنع Res ببسو

 هرعش نم نودشنيو ربرملا ماميو ةيقيرفأ خل

 rail شيعلل dll ىضارا نم Liu امل ناعنك تبرد

Lol JE,نساملا ىلتحا ىلكلا " swىم ربربلا جرخأ  palدوواد لسيقف  

 حسشوي ليقو sl plie مناف pas نم ريرملا جرخأ دووأد L ليق ىولاب

)4( Le ms. D porte Jo :نب روشو on lit dans le .طق C ليبره نب روذو - 

(2) C SU; De&tEË ىناليدح — (3) On lit Jus, dans le ms. B. — (4) Aet E Ds; G 

 ىايره — )5( E LÉ 0 كايذ — )6( Le ms. B porte لصوملا
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 ىب ol ىركبلا دنعو ةعبابتلا كولم ضعب Jess سقي رفأ ليقو نون ىبأ

 نوم دعب DE مينأ ىركبلاو ىدوعسملاو نول اج لمق دنع موجرخأ ليهدارسأ

alle7 ا ل لا  
 ةقروميمو ةينادرسو ةيلقص ىلآ مموزاجاو ةقرافالاو à برح ىلع برغم او

 pal ىف اروصع رافقلا اونكسو ةجنرفلل ندملا نا ىلع Label رث سلدنالاو

 ادلع لإ ةيريدجسا ىمراسمالا مايقدر
 سهتلا نودبعي اسوجم pal رصنت نمو 345 نم rie =( مالسالا

 بورسح نسياسملا نمبو م ناكو ءاسورو كولم ,nr) poil رمقلاو

 dt plus ماح So غزن ناطيشلا نأ ىركبلا ىلوصلا ,JE ةروكذم

 ىلارف ههبا ةوعدب دوسأ امل ماح نأ Last كاقو هب ,lilas برغملا 4 ماح ود

 نب ريرب هدلو نم ناكو dés Last نع كلهو هوغب هعبتاو Lis برغملا

 y) op نايح ريرملا ىلا فاضناو لاق برغم اب هدوخب لسنف مجولسك

lateةتاولو ةطلو ةراوهو لاق ةجابنسو ةماتك برام نم مهبجورخ دنع  

 ممامطملا ناهلس نب قباسو ىسيرضلا روكب نب ىناه ,JE ابس نب رمج ومب

 Al ol ll ةباسن نم مرمغو ديزي col نب بوياو اول ىبأ نب نالبكو
 Ds نب سيق ىب Me نم PA رتبلاو سناربلا مو هانمدق اك اتقرف

 نب طارش نب ليلو نب be نب جذبا نيوهتس نب رب ونبي سناربلاو
 ىذلاوه اذهو ماح نب 0 ناعنك نب غيزام نب ماد نب مود ىنب (8) مان

 Let كاف همسي سيتا نب ةاوي جرح ىيطلابلا5 ريرملا ةنباسن هدقعي
 جرخ هنأ ريربلا ةباسن نم هريغ دنعو تدلوف ,Las ةيراج ىوهف ربرملا

(1) Le manuscrit B porte, et le manuscrit À تيزي — (2) Les manuscrits C et E portent 

et — (3) Dans les manuscrits B et E, ce nom est écrit مام — (4) Le manuscrit D porte 

 نانعك- )3( A et C ديزي E ربرب



LE 0 

LEنم  dalرسضامت لوقي كلذ ىنو سيق نبورع  

Neو كم احلا  il de ONسيف"  

 سيعءاضنا هئناقل نودوو ىحضفاف هتريشع نع لمحت

 Last رضامت ىلا بسني؟امتو

bé,شنب  osادام .ىندع  chأمه تيح هسفنرب  

dust ie esامو  ceنيزاقا  Lust 

 افغمو Les puis ملو تيفو st 4e »5 مل Le انذاك

se xlsىليقعلا .س يق ىب ةديبعل ربربلا  

Las à 5, ai LI NIليس هللا كاده قوت  UN 

Li puitةوخا رباربلاو  bléبسمانملا ممك دج مو  

 براحملا Jde ىنشي Les ىنو els les سيق جوبا انوبا

osءادعأ مغر ىلع ةرخإو عمنم نكر مو  Aبقانما  
Leبصحانذملا عينم نكر انل ربو امسصأان سانلا ىقب ام رمل  

 ta ul موي ماهلا طقت اضيمبو Les col ىداع ot دك

 باوذلاو اهباسحا نم عرفلا فف ةييرضم ةبصع سيق نيربو
AR 1طفط تمع تعم ربحو  LU 

 براضملا ديدح ىمس ابل سيقو هب ىدتقي ىذلا دجملا ابل سيقو

 rex دلاخ hp ديزي رعش ىم bat اضيأ نودشنيو

eeسمت اسر 2  JS selle ee tu 
 رك دجحملا js dl قرع .sales نعام —

Lx,ىذ بطخ لك انافكو هدنز ىرواف دجملا  He 

 لجأ سيق. ىزتعيربلو ابهلرب ىزتعي سيق نأ
 م4



If 

 D ناك ل 02 ,qe us رشغلا انلو
 Rs Re سايق اسيق نا

a auلرش ل ل ا وألا اركلم  

pipe ousلال ا ا راك نص نط  

 Je رعش رهوج نم كيح احدم ىنعريرلا اوغلبا

Li se,روملا  SAS,را هذا ريفر  PS et 
 ناليغ دلوف ناندع نب دعم نب ورع نب ةديح تنب بايرلا اههمأ )1 نالهغو
 لاقي سمة نم تيب لها مو ليلق هدلوف ناهد اما ناضدو اسيق رضم نبا

 ناليغ نب سيق ,Li ناهد تغب LAIT crus تنب مل تناكو dll ونب مل

 نب ةعهبر نب دسأ تنب ةنرم اهثمأ ورعو دعس مهو نمنب ةعبرأ هل دلوف

 LS ses راج نإ Joe نب Jos eu a اغمأ رضاهتو رسو رازض

 نكخاسللا ىف برعلا نوروابكو ماشلا نونكسي Rage dl لئابق

assسيق نيرب جوزتف ميلا نورهصيو حراسملاو ىارملاو هامملا ىف منوكر  

 غيزمت هما تناكو كلذ ىف هتوخأ هدسحو ناهد تنب Lol ىو هع تنب

 ابلاوخا ىلا كلذل تقعبو هولتقي نأ هيلع غنم تيشخل ءاسنلا ةاهد نم

Luنونكاس كاذذا مو ربربلا ضرأ ىلا هتجوزو اهدلوب معم تلحرو  

 سغدامو ناولع نيدلو سيق نيربل اهبلا تدلوف ماشلا ىنانكاو نيطسلفب
 نم PA وبأ وهو Fe Lib ناكف سغدام ىقبو أريغص le اع

palعيمج هدلو نو  Gb,وهو رب نب سغدام جوزتو اولاق  Aلسلمإب  

 فلا نب 68( us; d'au 9 راغ نب Jos نب Jos نب ساطاو تيب

JEنأ تل ل قاتسنالا و ديبقلا كاست 3 لا دع نب رعوبأ  

(1) Les mss. B et D portent Las — (2) Les mss. AetE portent Le — (3) On lit das 

dans le ms. B. 



 ا(

 U ماح نب طبق دلو نم منا Ras Jus ام بسناو LaxS افالتخا ربربلا باسنا

 ءارو ام كلذو رصم ةلاع رخآ نم اونكسف برغملا ديري هنبا pa رصم لزن
 نادوسلاب نيلصتم لمرلا عطقنم ىلا سلدنالارحب عم رضخالا رجلا ىلا ةقرد

passقرطلا مب تدتما 4 ةرفن مو اهيرقب موق لزنو سلبارط ضراب ةتاول  
 مو (ce سوس ىلا dela, dal ىلإ ترهات ىلا اهءارو امو ناورمقلا ىل

lie RLةروكسه نم (3) ةكاوطفو © ةوالكرو نم () ةلاكدو ةماتكو  

 ماس a ماح ىب ىنمب غون ناطيشلا نا M لهأ ضعب ركذو ةواطزمو

 ىلا مماح ss das ماسل ايف ةربدلا تناك تاشوانم اهنيب تعقوف

 غلب ىتح call روي هبجو ىلع ىغمو هوغب قرفتو رصم مدقو برغملا
 تغلب هدلو نم ةفئاط لكف هنوبلطي هرثأ 3 هونب جرخو ىحصقالا سوسلا

lasseكلذب اوماقاف هربخ منع عطقنأو  NOUS genةيف  AVEميلا  

 نييعبرإو تالثو ةياعبرا ماح رع ناكو كلانه اولسانتو pus اوماقاف ةفّئاط

 نيثالثو ىدحاو ةيام سم se ناك نورخا لاقو ىركبلا دركذ اهف ةنس

 ماح se del ىذلاوهو لاق ناطخ نب برعيوه نم ىليبسلا ,JB ةنس

 ىف es aile تفاي eye طوق دلو نم ىرجلل اوناك نأ دعب برغم ا 4[

 اماق باوصلا نم ةديعبو ةحرجرم اهلكب هاذملا هذه ىأ معاو papa باسنا

 ربربلا ot ele ؛لتق ىذلا دوواد نال ديعبف ميهاربأ دلو نم نأ لوقلا

 هنا اوعز ىذلا gta ىخا هاربا نب قاحتا نميو هنيب سيل هل نيرصاعم

RIEEءا و  L'or ab ee 
Rasبعشتلا اذه لثم  Lil,مناو قيلاجلاوا نولاج دلو نم منإب لوقلا  

it CL 1طقاس  he cle Seذأ  
Jeىلع ةاقشملا ةمالا هذه  plةاقتنم ىنوكت ال ضرالا نم ابناج تالم ماوعو  

 )1( الو. 6 هلاكو ; mss. A et 5 هلاكر - .Ms(2) © هوالكر - (3) ل6. € هكاوطق : ,ms 8 هلاوطق
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 DIF مهلاقأو مدالب ىف Ce كم pd روصحم رطقو رخآ بناج نم

 ىلا اهتجومح ىذالا امن مالسالا لبق ball باقحالا ذنم مثالا ىم )1( مراعشب

 نم ةمأو ليج لكى ,ae de متهلوا ناش ىف تاهرتلا هذبب قلعتلا

 هنأو ابب مدجو هنأ أومكذ دق ملقن هنأ نوعزي ىذلا سقي ,il برعلاو ملا

 ps ىذلاوه نكي فيكف مكتريرب رثكا ام لاقو متمبعو مترقك نم بجت
 اولاق نأ كلذ لقم ىلأ هيف نوبعشتي نم رانملا ىذ ةهربأ نيبو هنيب سملو

RD Cle ILE dos 
 نيباسنلا مامأ هلطبا دقو لوقلا نم ركنمف © ناليغ نب سيق دلو نم

Luونا  setوح ىب  JE,سا ريب انك ى  SDL0000007  
 كش ال لطإب هلكاذهو سيق )3( ( نب رب ىلا بستني مضعبو رمج نمو نهلأ نم

 ريمحل ناكالو السا رب همنا انبا ناليغ نب سيقل ىوباسنلا مع امو هيف
 il هيلا بهذ ام اماو نهلا خروم بيذاكت ىن الا ربرملا دالب ىلا قيرط

 نم دعباف نالمغ نب سيق دلو نم كولاج ناو elle دلو نم Ait ةبيتق

 امصاعم ناك دعم نأ انمدق دقو دعم دلو نم ناليغ سيق ob باوصلا

eiناو  Do lee ul 
 سدقملا تيب برح ىذلا وه رصن تخبو برعلا de طلس نيح رصن

 دعم نوكيف ,logé ةنس نيسهو ةياعبرإب اهايا ناهلسو دوواد ءانب دعب

 دووادل رصاعملا el LT سيق هنبا نيكي CSS دمالا اذه لمثمم دووأد دعب

 05007 د 1 اهو ds Jonas octo à اذا

 رمدقت اك حون on ماح نب ناعنك دلو نم منا مئاش ىف un ليوعتلا
 plat نيطسلفو شكيركا متوخاو غيزام مدج مسا نإو ةقيلخل باسنا ىف

(1) Tous les mss. portent مرداعشب — (2) Le ms. A porte gas — (3) Les manuscrits 

portent نس رجوع 



 لادم

 تناكو هل ةفورعم ةمس نولاج مكلمو le نب ميارصم ىب مجولسكونب

 ,OS بو رح pal ليئارسا ىنب نمبو he نيطسلف نيب

 معأ all, Las نمو ليتارسا ىنب ىلع نيطسلفل اعيش شكري كاو ناعنك

 الف نيطسلف مناوخا نموه ,Le ربربلا نم نولاج ىنإب لداقلا ىلع سبتلا

 ايم ىالضالو هم لدعف ال ىلا عصعلاوبف أذه ريغ كو ىن نعقي

 الا ريربلا نم ملك مركذ انمدق () ىذلا ربربلا بوعش نا برعلا ةباسن
 ةينهلا نم هنا روبشملاو ble ميف برعلا ةباسن نمب ناف ةماتكو ةجاهنص

obاهب ملزنا ةيقيرفأ ازغأ ا سقي رفأ  Li,ضسعب ىف. نوعزمف ربربلا ةباسن  

 نوعزي ةراوه Je ريج نم fl نوعزي ةتاول Je برعلا نم منأ ميوعش
flنلف  messكساكسلا  ik, Josمعزت  el plaةقلاحلا ىم  

L >ليدارسأ ىب مامأ  Lessنومعزي  AST Rasةعبابتلا اياقب نم  Jessاضيا ةراغ  

 هرسكذن اهسح ريهح نم مهنأ متباست ملك ءالوه ىف نومعزي ,LAS ةوأوزو

 دهشت ىذلا ,GA معازم اهلكهذهو مهنم ةقرف لك ف مهبوعش لمصغفت دنع
 ىف برعلا ةباسن همعزت ام الا برعلا نع لزعم مهنا ةمجلاو نطاوملا هب

 مالكلا LB Al دقو dsl هللأو مهناوخأ ىم مهنأ ىدفعو ةيماتكو ةجابنص

 رصققنو dal dal مركذو مهبوعش ليصفت ىلا عجرنلف مهتملوأو مهباسنأ ىف

 لسن بعشت وأ ةرهسش ىلاش وا كلم ةلود مهنم هل تناك نم ركذ ىلع مهنم

 عبهترتو مهنم ,all سناربلا ننس ىم هلبق امو دبعلا اذهل ددعو ماعلا ىف
 ,Sul ail مطوع هلع Jah els نما اسيا يدا امم

(1) Telle est la leçon de tous les manuscrits, mais نب SJ] serait préférable. 



ISA 

 برغم لاو ةيقيرفإب ربربلا ءالوه نطاوم ركذ ىف: ىناثلا لصفلا

gsبرغملا ظفل نأ  Jetsهتفاضإب ةنكمالا نم ناكم ىلع لدي ىناضا مسأ هعضو  

 نم ناكم JS برغملا ةبج ىلآ هتفاضإب كلذك قرشلا ظفلو Gal à à ىلا

 نأ الا برغلا ةهج ىلا GLON Geo قرشلا ةبج ىلآ Asa برغم ضرالا

 لها ciyes Lopez راطقاو ةنيعم تابجب Lui هذه صصخي دق برعلا

 اببارخو اهرومو اههلاقإب اهتمسقو ضرالا ةده ةفرعم نينفتعملا ايفارغبل
 die نحاس راجرو  نوملطب لغم اهلها نكاسمو اهراخكو اهلابجو

seuملا تافكلا  halls300001  
 طيحملا رجلا برغلا ةهج نم هدحل راطقالا sage دحاو رطق برغملا نأ ملاتماو

 لوا هانمدق FM نم ىشكنا Le هتطاحال اطيح ىهيو ءاملأ رصنع وهو

 MI csturs ةرضخ اب ابلاغ هنولتل as «Ji Last ئىسيو باتكلا

 à IE g— de ةسكعنملا ةعشالا نم ءاوضألا هيف لقت هنا الل

 ةرصخبالل dl 5) À لقت ءاوضالا نادقفلو be fes ضرالا نع هدعبل

 ةمكارتم NRA RARE ER موهغلأو بهملا لازق الف

 para jé ىنعت ام معا ,Al هب ىنونعي () سبانقا رحب رجاعالا هيمستو

 رصخم ريغ ريبك رحب وهو ةيناغلا ماللا يكتب )2( ةيالبل رحب اضيأ هنومسيو

Àلحاوسلا نم نيعلا ءارم نع نفسلا هيف دعيت  JAحايرلا وهمسب  So 
 ىنفسلا هيف ترج امنأ ةرصخملا راجلاو هءارو .نارمحلا نم ةياع ال ذأ اهقيابنو

 age ةياغو نكامالا نم جيلا cape ميراجت ةرثكب ةيتاونلا ةفرعمل حاب لاب

)1( Ce nom devrait s’écrire 0 كايف oceanus. — (2) Le ms. B porte هنالبل 
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 ناكم نم ةغعبنملا مي ملإب هقيرج col مع اذاف ةياغلا ةفورعم مدنع مير لكفاهتتمس ىف

Less lsنم حرخ  desرجلا ىف دوقفم اذهو هتبجوو هدصقم بسحب ير  
 yes هتياغف هيف افو عم Asa ميرلا تعبنمو رصخم ريغ هنالريبكلا

 As بهذتو اهب ترج اذا نفسلا لضتف هءارو Sal نادقفل ةفورعم
 كلبف هانلق اكةرخجالاو all نم CSS ىف عقو Less هيف لغوا اذاف اضيأو

 hdi رجلا aa Le نم برغم دخل رطخو ررغ ىلع th ناك اذهلغ
 اهلك ىو ,cal, sl رومزاو السو LL لقم هندم نم ريثك هيلعو هانلق اك

 Jess eut دلبو ةسام دعم de هيلعو' هرضاوحو برغملا ندم نم

 = ,se مرضاوحو ربربلا Ste نم اهلك ىو سوسلا دالب نم
dlهزواجت الو لون لحاوس ءارو  deهانلق اكررغو رطخ  Lel,ةهج نم هدح  

 ام قياضتم 2 ىف جرخي Last AI اذه ىنم عرفتملا sp رجلاف لامثلا

 1 اذه nm سلدنالا الب: نم eh شما 7 ند ا
 (a ءام اهبكر ةرطنق هملع تناكو اهقوف Les لامما ةينامت هضرعو قاقزلا

Àاذه بهذي  sp y LIقرشلا تمس ىف  dlماشلا لحاوس ىلا ققتني نأ  

 0 طو ةيكاطناو ةصيصملاو سوسرطو ايالعلاو ةيلاطنأ لم ابملا امو هروغتو

 ىف خفي ع نم حرخ اذاوهو ىاشلار جلا ىمسي كلذلو ةيردنكسالاو روصو

 كلذ هحاسفنا ىن لازي الو لامثتلا ةبج ىلا هحاسفنا رتكاو اضرع هباهذ

 قالا ةسشج لاقي Le هلوظو aus ىلإ és Si لامتلا 1|

 ةينادرسو شطيرقاو ةيلقصو ةسبايو ةقرنمو ةقرومم رازج dass ةتسوا ليم

 GE رث دحاو تمس ىلع جرخي هناف بونهل ةبج نم هضرع اماو سرمقو
 ضو سعب كلذ ٍمرقعأو لامهتلا ىلا عجمي ,sb بونجلا ىف دعبي ةراقف هباهذ ىف

 de dont هبطق عافترا وه دلبلا ضرع نأ كلذو das ىتلا نادلبلا

 ببسلاو رابنلا لدعم ةريادو dhel سور تمس ىنمب ام دعب اضيأ وهو هقفا



ILE 

 اهلغم اهقوف نم ءامسلاو لكشلا ةيرك ضوالا نأ كلذ ىف , Gilقرفوه دلبلا

 ب  spaنم ىزتيالانيو  Louاذا دمت 5 كال تاو ىترالا  qeاهدي
 ىف ةراجلاو منع هردقب رخالا ضفخغا روعغم سور ىلع  UNىلا ىف

 عفترا اذهبلف هعضوم ىن رقت امل نارع بوغهل ىف سيلو رغكا ىلامشلا بناها
 بطقلا  hot de lotنود نارخلا  sdراملا#  deدعبأ املك ةركلا مطس

pe ىكي مل ام اهل لباقملا ءامعلا نمو ةركلا hu نم هل ربل de ىف 

 املك صقنيو لامتلا ىن دعبا املك ق فالا نع بطقلا دعب ديزيف ; zaىلا

Se data, al اذه قاقزن dde Le :ىلا Labs Laver ضوعف نوع 
  5ونجل ىلارجلا دعاصتي  Seىف دييزهف ىقفصنو دل ناست ضرع

 قئاقدو ل ساق ضرع نال رهسمب ساف نم دعبا بل نارفو ضرع نوكمف بونيل

 ناك اذبلو  Oleنم لامثلا ىف قرعأ ىمقألا برغملا ىف  Sheطسوالا برغملا

RU Su ID Le 

  aبونجل ىلا ىورلا  àنع ىنارهو دعب رجلا عجري  diaنوكيف كلذ
 دل سنت ضرغ , SEAلقم ىلع هل  dimقاقرلا نم هستعبنم دنع لوالا 3

 ىلع مول سنوتو ةياجب ضرع نوكيف لامثلا ىف ديزي  un Jeةطانرقغ

 ةقلامو ةيرملاو  àبونهلل ىلا عجري  afىلع () دل سلبارطو سباق ضرع
  Jeلوالا تمسلا  Labsىف ديزي 5 ةتبسو  oilل ةقرب ضرع وكيف

 ىلع ال ةيردنكسالا ضرع نوكيف ديزيو ةصفقو رزوتو ساف تمس لدقم ىلع
 ىلآ هفاطعنا دنع لامهتلا ىف بهذي رث تاغاو شكارم لدم  Rateهتهس
  deنم مع

 امسلو ةهبونهلل ةودعلا هذه ىن هفالتخا اذككهو ماشلا لحاوسب

  alةلملاهعنلا ةردعلا ى  dieuنير  leةياع تان 1[ هساسفنا قرتعيلا
 وأ ليم  logsدالسبلاو ةيلامتلا ةودعلا نم ةونجو ةيقيرفا لحاوس ىنمب ام

(1) Il faut lire هل 



 يارجل

AMIبرغم نع  dass sl, Labs |, «sa5\]نايح : أ ىدل ىم  AXRLRAASN 

LEهيلع  diL keةنبسو  elsدازجلو ا ىيخفو 1,0,  ile, td 

 ةقرب لحاوسو سلبارطو سباقو صقافصو ةيدبملاو ةسوسو سنوتو ةنوبو
 يح ىنم برغملا دح وه (cs] sp رجلا أذه uses أذه ةيردنكحمسالاو

 دالب نيب be ةلثاملا ةايبتملا لامرلاف بونهلو ةلابقلا des نم هدح ,Le لامثلا

 قربعلا Los قرعلاب هكا ةلاحرلا برعلا دنع فرعيو رب ملا دالبو نادوسلا

 ةبج ىف بهاذو طيحملا رجلا نم ىدتبم بونهلا ةبج نم برغملا ىلع جايس

 Ja 4 بوني نم طبابلا Ji هضرتعي نأ لا دحأو er ىلع قرشلا

absلحارم تالث هضرعو عطقني  olطسوالا برغملا ةلبق ىف هضرمعيو  

 هءاروو < SE he Ales نيود نم Sel برعلا NAS ىست DES ضرأ

ne2 ةيدير كلل دالب ضعب ا = e = IEذدودعم  deدالب ة]ج  

 9 هذه نم دحأو لكس لبارط ةلبق ىف نأدوو ياؤفو سمأدغو M برغملا ةلبق

 Lis دحأو لك ددع As رابنأو لذكر SP تأذ ةرماع Jos كع لت

 لل ل CU قرعلا اذه نم ةيبونهل ةودعلا هذه ىلإو رثكاف ةياملا ىلا

 دالب ل كلانه cal مميلقنمو ةجابنص ىم ماعلا لهأ Ne ىنينسلا

ne.أذه نود نمو  nurجام  ana LS 2 0 palوهو هنم  

 1 برغلا Le La رجلا نك CL} SRE Jui كلتل PE À ىلا لايك

Grبرسغلا ىم أهودبم ىمعهسيو ناقل هذه عطقني كلانهو ةقرب دالب ىنم  

Jeنرد  Da Losلاب هذه  dLid|داهم 0( قرعلا ىنيبو لولتلاب  

 SA ابيراقيو Lis لولتلا ىلي Les EI Lil ردح رافقو طئاسبف افنأ

 ما



 ما

x Àلخن تاذ  sshسوسلا ضرا ىفف  desتنادورات شكارم  «sh 

 ةلابق ىفو ةرماع ةددعتم عرازمو راهنأو لخن تاذ دالب اهريغو () نايوف
 ناسملت ةلبق ىفو ةفورعم ىو اضيا ةعردو cie دلب اهارقو dalles ساف
 اضياروصقلا ترهات ةلبق ينو راهناو لخن تاذ ةددعتم روصق كيكيف دلب

stةييلاعتم  LA LEىلإ قشلا / نم  dtايا تا  EE 

 hi des رغكاو ةياملا sols باصم روصق 4 رابناو عرازمو لخن تاذ

thé œilطالع ارق  nel, a Le dus LLا 1 لل  
 را ةيامتالغلا زهانت غير دالب لولتلا ةبج ىلا هقمس ىنو لخلا

 لأ ,Luxe y راهنأو JE تاذ قرشلا ىلا برغلا نم ردخي دأو ىنافح

Juدالك"  ut ha Leu hiاال  

Su it cerنم  RS A LeNRUS0  

ill, M,ىرقلاو  À 0 bahسنوت ةلبق ديره دالب  poرزوتو ةطفن  

 ةمكفسم ىنارعلا ةرهتسم ةيليطسق دلب ابلكىىستو ةوازفن دالبو ةصفقو

 رجلا ةرضاح ىو ةسوس ةلبق سباق رث ,LA لخخلا ىلع dan ةراضعأ

 لقشتو دعب هركذن [ك ةيناغ نبال كلم راد تناكو ةيقيرفا al مظعأ نم

 ةددعتم روصق سلبارط ةلبق نآدوو نازف à عرازملاو راهنالو JA ىلع
 Lohsi اهل ةيقيرفأ ضرا نم نوددسملا خنفا Le لوأ ىفو راهنأو لكن تاذ

 ىف ىدوعسملا اهركذ ةقرب ةابق تاحاولا رث ىماعلا 0 bal نارك

 الو اعرز تبنت ال لامرو رافقف بونهل ds ىف ابلك هذه ءارو امو هباتك

 A لا sl dl ىلا: قلم
ilsنادوبسلا  دالب : ىلا ةشطعم زوافمو  Lesدالب 54  Jaiلاسر هده  

 che ةراتو JA حازمم ةرات اهجازم نولقم طئاسب لولتلا جايس ىف ىلا

(1) On lit dans le ms. A Obs5; le ms. E porte نايوم 



 روب

 ضرتعم ساروأ لبجو ىناورهقلا Lai اهتبانمو اههاممو اهتاوه ىف ءارصعلا
 ةرقم ابيفو لتلاو بازلا نمب ام ةنبط تناك نيح did دالبو ابطسو

 ةلبق D) وديد لبج ,Las ترهات نيح ناسملت ةابقوسرسلا ,Las ةلايسملاو

 nl, cad ةهج نم برغملا دح اذه طئاسبلا كلت ىف ضرتعم ساف

Ai dnsامفازعبلا لما ىرعف تاتا لسا الا لس  
 aus clés Jill تمس de اطباه نهلا رحب نم رهنملا مزلقلا رحب هنا

diىلا ىقتني ىتح برغملا  era, al ps)لوسمبو كلامه  

 هدعيو مزلقلاو سيوسلا دنع عطقنيو نمموي ةرمسم ىبورلا رجلا نم هتتمع

 هيف لخديو porc ىرغملارخا اذه مايأ ةثالث قرشلا ةبج ىف رصم ىنع

 SN نم راجلا اهب تطاحا ةريزج مدنع برغملا نأكو ةقربو رصم ملقا

SLهذه ناكس ىنيب درعلا اذهل ىراجل ىرعلا امأو هأرت  elالف  

Ja ssةقرب الو رصم ملقأ هيف  car LU,امو سلبارطب  db,ةبج  
ass sl 0007فرار  padنيوسلاو ىصقالا برغملاو ,طسوالا  JS 
REA EEىدلا ومر ادخل يبن نسا  USزايد نيدعلا  

 Les نم ةيولم ىدأو نمب ام وهو dre ىعقالا برغملا اماف عنطاومو ربرملا

 ىويف برغلا ge نم نرد لابجو طمحملا رجلا ةرضاح ىفسأ ىلا قرشلا

 Le ةيوطب ةراغ رخاو ةرامغو ةطاوغربو نرد لها نم ةدماصملا رايد بلغالا
 رجلا هب طيحي مرمغو Lil ةرغطمو ةجابنص نم ماوع معمو ةساسغ ىلي
 نم نرد لغم ةفئاكتملا ةدعاصتللا لابهلو هملامت ىبو لاو .هيبرغ نم ريبكلا

 sel ىف Lie Jul نال قشلا ةهج نم ىزات لابجو ةلبقلا بذاج

 برغملا لابج تناكف اهب راجلا aile نم نيوكتلا هاضتقا امل راجلا برق

 ةجابرنص ىنم لهلقو بلغالا ىف ةدماصملا نم اهنكاسو محا تلد

(1) Ees mss. Det E ne et le ms. هوريد 



IE 

 ىنعاوظلا اهرقعأ ةلاكدو الداتو انسماتو راغزا Je برغملا نم طئاسبلا تيقبو

 هنكاسب برغملا صغف حايرو مج نم هملع نيراطلا برعلاو ربربلا نم

 SRE A نحو دلير ةريزج AS EE مقلاح الإ ميصحي ال مآ نم

 phase, AR jo ىو ob هييعلا اذهل همدعاف راجلاو
 كا عمل للخبر ولا خيبر ,dd عنا
 ىف هبصمو اهبراقي اموا الهم نيعبس ىلا ىفتنيف رجلا نم هدم مظعيو

 اهنم عبني ةريمك dass نم نرد لابج نم هعبنمو رومزا دنع ريبكلا رجلا

 ىلا ردخيو رخآ ربن ا Lis حبفيو برغملا طهسب ىلا لهاستيو pr أذه

 ile, Li تاينب ةصوصخملا لكلا تاذ ةعرد دالبب رهو ةلبقلا

dal, &ulةعوضوم لف تاذ روصق ىفو هرجت نم  Je édنم نرد  

 Dis لمرلا 4 صوغي où ىلا اهزواجيو ربغلا ذه ىسي Lens هرخآ

 Jus ىن ةهوف نم هعبنم ele رين وهف sel برغملا رخآ ةيولم رهذ امأو

 ةسانكم رايد تناك هيلعو ةساسغ دنع ىو ملا رجلا ىف بصيو ىزات ةلبق

 ةمظتنمروصق ىف ةتانز نم ىرخا مت دهعلا اذهل اهنكسيو ميدقلا ىن مب ةفورعملا

 ربرملا of هيحاون رباس ىو كلانه Pole (1) طاطوب ىنوفرعي ربغلا ىلعأ ىلأ

alةسلاطب ميف نم  salرهن هتهوف نم ربنلا اذه عم عبنيو ةسانكم  

 Hide لع قرعلا عطقيو (sa ضعب CES ةليقلا ىف ابهاذردخيريبك

 هيلعو ريك دهعلا اذهل ىسيو تيطنهمت ىلا اهدعب رث ةدوب ىلا قتني نا
 هصاغم عضوم ىلعو اهلامز ىف صوغيو رافقلا ف بصي Si ىلا رمي رث اهروصق

 تيباست روصق Gall ارو Le ةدوب قرش ىنو ناكر ىست لخن تاذ روصق

 نيرارركمت روصق cl ىلي ام ىلا تيباست قرش ىفو ءارصحلا روصق نم

 قرشلا ىلا برغملا نم ردخيف دحاو داو نرتكا وا ةيام تالث ىلا ىقتنت

(1) Le ms. B porte اطاطوب 



 امو

Le bye SN es طسرالا at GE JE 

 رف ةطامطمو ةرغطمو ةمموكو ةامغمو ةنويدم معم ناكو نرفي ىنبو ةوارغمل

 نم نيجوتو داولا دبع ىبل راص رث ىولي ىبو اونامو ىبل مدعب نم راص

  céةبج نم هرواجيو هكلم راد فو ناسملت دبعلا اذبل هتدعاقو نيدإب

ls, de dl املج امو ةيدملاو das, bd ىم ةجابنص دالب قرشتلا 

Jabl, ىب ىلش ىداو das ve s dass نم ya نوبلغم دبعلا اذهل ملك 

  alنم للا ىلا لخديو ءارصعلا دالب ىف دار ليج نم هعبنم مظعالا

  SLدبعلا اذبل نيصح  àرع  Lasراس هيف عقبكيو  al] dassطسوالا

 ىلا هرهغو اميم لقم  slىورملارجلا 3 ىدصف  Leراغتسمو سيكا

 رين هتهوف )°5 حبنيو  alبهذي  CESرجعو دتأر لبج ىم  tbنأ للا

 ىداو رهبنلا اذه ىهمسيو كلانه ةفورعم ةوازفنو رزوت نهب ام ةخيحس ىف بصي

 ىو ةراوهو ةسيبعو ةماقكو ةواوز رايد ىف ةنيطنسقو ةياجب دالب امو ىدش

 عنقماالا برعلل رايد موملا  Las, Jiماياقب , Liسلبارط ىلا اهلك ةيقيرفأ

 ال نمو ةراوهو ةسوفنو نرفي ىنبو ةوازفنل ارايد تناك ص طئاسبف  pesنم

 اهتدعاق تناكو ربرملا لئابق  ulتالاجم دهعلا اذهل ىفو ناو  alلس نم
FN ةناطر اوسنو مغم اودبت دق ميديا تحت نوبلغم ةراوهو نرفي وغبو 

 ديعلا اذبل اهتدعاقو ملاوحا عيه ىف مراعشب اولحتو برعلا ةغلب اوملكتو

 سنوت  cosرك اهكلم راد  Yaعمجي ةدرجغ ىداوب فو عملا مظعالا رهنلا

OS GS ةل حريم ىلع ىورلا رجلا ى بضيو ابن ةيدوالا رماس هيف 

 ضرقناو اهراصما تيرخو اهملاعم تسردف ةقرب امأو ترزغجب فرعي عضوم
 دعب برعلا تالاجم تداعو اهرمأ  Jiتناك  GTSنم مييغو ةراوهو

 ناسح رصقو ةقربو ةليوزو ةدبل لغم ةرهتسملا راصمالا اهب تناكو ربربلا

 ابامي تداعف اهلاغماو , plieنكت م ناك
PP 



 ام

 لم ا الا دل نخل امرك د ف ةيلاعلا لصفلا
 جراعمو زعلا قارم ىلا مب ةيقارلا ةفيرشلا ,alu ةيناسنالا

ETنايا,  

 ملئابق ,SAS هددع روفوو ربرملا نم Jai اذه رمأ نم ناك ام انركذ دق

 ليلا نم sise كودلا ةهجازمو كولملا ةبلاغم نم هوسرام امو ملايجأو

 برغملاو ةيقيرفأ ىلا هنع مجورخو pal ليدارسأ cs fe HN نم

 ممتعياشم ىن AV نيملسملا نم علاوطلا ةبراحم ىف gi JN منم ناك امو

 ناك امو ةايمهل JA, soul تاماقملا نم ايناث مودع ىلع مترهاظمو

 مالسالا ليبق ةرقكلاو زعلاو كلملا نم ساروا لبجب اهموقو ةنهاكلا ايهدل

 نيملسملا ةعياشم نم ةسانكمل ناك امو برعلا ميلع بلغت ىتح هدعبو

 À مر عفان نب ةبقع مامأ مرارفو ىعقالا برغملا ىلا مزمحتو اهناث متدر رق الوأ

 !bas زبرملا نأ @ ديز ىبا نبأ لاق برغملا ضرإب ماشه علاوط كلذ دعب مبلغ

 ممالسا تبتي ds نيدسملل ابلكىف اوفحزو ةرم vie ىتنثا برغملاو ةيقيرفإب

NIمايا  causeرمصن نب  Jusنمرفقلاو ءارسعلاب مل ناك امركذ مدقتو اهدعب  

 oh روصقو Luke نم راصمالاو ماطالاو نوصل نم اوديش امو دالبلا

 1, ,bis بازلاو ةغير دالبو ىلكراوو باصمو كيكمفو نيراروكحمتو
 la Jui bi, LV نين غل SL à سما دغر
 مل ناك امو ةيقيرفإب ةسماقل ةياملا ىف لاله ىنب نم برعلا علاوط نمبو

 (sl, SN» ةالاوملا A ترهأتو نادم ةنوقمل حمو Le ةلود عم

(1) Le man. 8 porte سماع — (2) Il faut probablement lire partout XP 



[LA 

 امو برغللا دالب نم معاطقأو نيدحوملا ماهساب ارخا نيداب وب هملع ىوتسا امو
 هرامخأ gra ام JT نم نموملا دبع ريغ ىلع al ىف نيم sd ناك

 ريتك مسا كيد fase بوهرص ,ps A مايالا ىلع زبيد ليج هنإب ام

4eاملا منا اس  er dllتيرعتلا  L pie) fl ob oil 
RLتشالتو انفلا  Le filesىتلا ٍلودلاو كلملا 65,5 نم مل لصح  

 لود الوخ اوصصاو مرتاشعو ممباصع تينفو معوج تلق مهف تركت

 M كلذي لجإل Rés .بسنلا je lili نم ريتك ىكنفتسإو LL اذه

 رسا ىتح اضيأ ةتانزو تعمس Kat دنع ةايسك 1 أو ةبروأ تناك دقف

SR SELSناقه لاسم لل  se polie 
 yo اوركلم ol ةلودلا نم اوماقأ امو ةماتك مدعبو ةجابفصو ةراوه كلذ

 le اماو رمثك ga كلذ رمغو مرايد ىف سابعلا ىنب اوهازو قرشملاو برغملا
 قيقا ee dalle blue اور soso JA 3 مسفأنتو A SN لكيلا

à SU3 نم قلب نم ءانعلاو جدلا ةاعدمو مالا نيب ةعقرلاو ىرشلا ةلقرم e 
 ىلع ربصلاو دبعلاو لوقلاب ءافولاو لذاسولاو ةمذالا رو Jai ةياهوراوبلل '

CRIERسيح نإ  led suiقالا بومعلا نع  se 
 بسكو لكلا لهو نيدلا لها ريقوتو رمثكلا ربو نيكسملا ,de ماقتنالا

 ةيقاشمو ميضلا ةيإاو ةهلاولعو بئاونلا ىلع ةناعالاو ىنمضلا ىرقو مودعملا

 هيد pres 3 هللا نم سوفنلا عمبو كولملا ,Ve يبوطقل ةعراقمو لودلا

 ام اينم اظفخل روسي بتاكل يس لل را

 43 bah اميه نت وييسكالاهس سل سس 7
 ete ىتح كلملا ايانث ىلع مب تفواو زعلا قارم ىلا متداق نأ اهفيرش نم

 Paoli ناكو مماكحا ضبقلاو طسبلاب Gi ف تصمو ميديا ىديالا ىلع

 ةيقيرفأ لماع ىابنصلا ىريز نب Se dl ةقبطلا لها نم كلذب



IMA 

 ماقلا ىاتكلا ىفسي نب ةبورعو هنباريخلو رزخ نب دمحمو نييديبعلا

 دبعو برغملا ةنوتمل كلم نمفشات نب ىفسويو ىيشلا هللا ديبع ةوعدب

 نم عوامظع ناكو ىدبملا مامالا بحاصو نيدحوملا 0 لع ني نموملا

aSUL ا Rues دبل نقبل ةنارلا ىلا opt ةيباعلا Lab لها 
 ىب ناطلس قحل دبع نب بوقعي مريبك طسوالاو ىمعقالا برغملاب +

 ( kaداولا دبع ىنب ناطلس نايز نب  etsرامزو نب ىوقلا دبع نب

 نب رامزوو ىنلش لهأ ةوارغم رممأ ليدنم نب تباثو نيجوت ىبريبك

  gelىف نو مماعتملا دسار ىب معز  ailesىف ىنوغانتملا  Juilديهقلاو مزع

RCI IETTE ae مخرأ ىم اوناكف deg ةوقو هنلكخاش ىلع لك مموقل 

 ابل مرتكاو ادي ابيف ملوطأو  Leهدعبو كلملا لبق كلذ ىف منع تراط

  alةرسبشلاو ةححلا ىف تغلبو مرمغو ربربلا نم تابثالا ابلقنب ىنع

 رتاوتلا خلبم , Lolممتماقأ  pubنيدل مرصنو ةلملا ماكحإب مذخأو ةعيرشلا

 هللا  ousمنايبصل هللا باتك نيدعملا ذاختا نم منع لقن , "Lidlىف

flel نمب ناءرقلا سرادتو ميداوب ىف تاولصلل Loi ءاغتباو منايعأ ضورف 

 ميكحتو  deلها ىلا متيغاصو ماياضقو ملزاون ىف هقفلا  padىنم ىنيدلاو

 منئايتعاو ميحلاص نم ءاعدلال الاوسو مراتا ىف ةكربلل اساقلا مرصع لها

  ai.ةطفارملا لصفل  ha dunا ب
 ام  Er) de Jeمناهأ , dsاكالم تناك ىلا ممتنايد ىنيتمو متادقتعم

 فسوي لكنملا اذه ىف منم زربملا ناكو مكلمو عناطلس ىلا اداقمو مزعل

 نبأ  ailىلع نب نموملا دبعو  À Prinدبع نب بوقعي  GAمدعب نم
 دقف هوغبو  GSملعلاب ماقهالا ىف مل , slطاطتخاو سرادملا ديهشتو

Ju 4 فات هللا ets ىف Cl لديو روغتلا دسو طبرلاو .اياوزتلا 

 عمفرتو معلا لها ةطلاخ مث تامغل  RSىف متضوافمو مسلاجم ىف

 nn ن0 ثيفيبف ne اا



 مو

ER)رسهس ةعلاطمو ماكحالاو عماقولا ُّق متاراشال دايقنالاو ةعيرشلاب  

LEE22 ميدي ىيب مت ءارقو ءايلوالا رابخأو  polمماكحا سا مكلم  

 اياعرلا نا ىنيمللظتملا ىوكش عامسل à LU دعاقملاب ضرعتلاو ممزع روصقو

RS, RSمهي  Lessباتك ةوالتل نهبتوملا ءارقلاو تاهسلاو تاولصلاب  

US,كلذب مل تدرس ةضيرعلا لاومالا قافناو ةرمجما  JEاهوفلخت  

 نيروطفملا نابحلا CS LA نم مسدعب نمو ىنيعباتلا De معلا ةلهجج نمو

 ,dsl ةداعلا تقرهخ ىتلا بئارغلا نمو ةبهغملا رارسالل علطملا ىلع

 AU )١( صاوخ قرتفم نم ممل عهجو لاكلا بهاذم ىم هب عرتأو ad عاج

 ةمركع نع ذخاو نيعباتلا كردا le كولم راردم ىنبدج لوساو نبأ

 نب هلخم ديزيوبأ منمو du boue نب ee هركذ سابع pl ىلوم

al die 015ىف نازو اهتههشم نعدرزوتب معلا  Lauانقر  
Lai coliىم  Diاراع قل مث هيف قدحو  Sales, al il 

 ىم كلذ اموهو هلاهناب ةداعسلا ةيأ en dsl Lo ممبهأذم ىنم ةنع ىقلف

 à LI ىدات نيعس noue pres لفغي ال نيحب ليه اذه ىن ةرهشلا

 هتافوو درستنع ماع هدلوم مانم ةتاموس نقع مث ,il ىنعاوظ نع ةبطرقب

)1( Le ms B porte ناسنالا 

pH 



 رس

 de كلم نع لام دلو ,wall ue JS dl es, Salé ةثالث ماع

 نمو ريولعلا نونف نم كلذ رمغو ,gl بسنلاب ءالع منمو اضيأ ةزفن

crةرغ ركذ دنع هانركذ دقو ةرسرستنو  GAاهنققت | ىأو وهو ةتانز بوعش  

 عون لكورحتو معو ةناهكو ,LA نم pas ةيناسنالا صاوقل ءاحنا دوجوب ةدهاشلا

 أراثأ هل Se ماملك هنوهسيو | رمغ ىنم دلوب تءاج ىنرفملا ديك ىبأ

 أب هرثاتسا ىلاعت هللا نم ةبهوم Lesl ىلع ,es دناوعلا تقرخ del ىف

 نع fre صاوخل لصاوح تقاض Less هتدلج لها نم هريغ اهيف هكرشي م

 تقلع ابنا نو ميو اير ss li كف Leurs تناك عابسلا ضعب

 ,do nn ego aus ail لعق وم

 هركذ ليبس ف

(1) Je suis porté à croire qu’il faut lire دب Pr ىأ نب Xe partout où ce nom se rencontre. 



 او

 هدعب نمو ce si لبق نم id ىلع ea ركد ف عبارلا لصقفلا

 بلغالا ىب ةيالو للا

 فورعم ره اهسح es نأ نم رغكا لئابقو بوعش وذ لمج ربربلا ءالوه

 (col J—is Las Fe PSS رابخا ىفو برغم او ةيقيرفاب لا 2( 3

 هنا كلملا دبغ ىب ديلولا ىلا بتك امومقس قف ام sas Er ىبوم نأ قيقرلا

 كلملا دبع نب sal) dut بمكف سارا ىلا is ىس نس كلر

ke,لزت مو ةمالا رشحم اذهف اقداص تنك ىناف كتابذك ضعب نم اهفظأ ىنأ  

ETESكل سس  NTنيب ام ليم اديس نما  
 منيد OS, Las امالو ابلوا ىنعيال ةنمزا ذنم نادوسلا دالبو ap رجلا

 نونيدي نيداحالا ضعب ىن الا برغملاو قرشملاب ملك جاعالا ناش ةيسوجلا نيد
 ane اوناك ةهظعلا لودلا لها مالا ناف ملا نم ميلع بلغ نم نيدب

paleكرلم ٌمتزغ دقف  oralارناكتساف موخروم ركذ ام ىلع ارارم مرارق نم  
malalنبا لمع مس سا  GIنا  Lt eeبوغملا كام ةيبهلا .لئامقلا  

 نوخروملا ,Gil ةيلقصو ةيقيرفأ Je هنئادم sul» ىذلا هنأو ةنس ةيام

 متزغأ كلذكو هانركذ اك برغملا ىلا ةعبابتلا نم قميص ىب سقيرفأو مغ ىلع

 ةنجاطرق ةنيدم اوبرخ نيذلا مو ةينيطنطسقلاو ةمورب مرارق نم مورلا كولم

 هيلي امو رجلا ىمسب اوطتخاو رولا رابخا ىن هانركذ اكاهءانب اوددج مت

 ,JAI ماعملا tal ركذلا ةريهش ىنابملا ةقيثو Lil ةهظع اندم ىايرالا نم

 ندملا نم ,loss ةنازو ةقاطوو قانرمو ,Ve ةلطيبس Je دبعلا اذهل
 اوناك دقو اهيلع مئاليتسأا دنع فلا ِلوال برعلا نم نوملسملا Less ىقلا

listsةداقملا عوطعاو ةينارصنلا نيد نم هب مودبعت اه كلذ مدهعل  bol, 



WF 

  id gaةيماخل ةبوهرملا راصمالا كلم ءارو ىاوضلاب ربربلل ىناكو ةيعاوط

 لذب ىوماري ال ءارمأو لايقأو ءاسورو كولمو ديدعو ةدعو ةوق نم هوءاشت ام

 كاد ميحاوض ىف نرفلاو مولا ملاغي الو  dlaمسهص دقلو ةءاسم الو
 ىلع اولوتسا دق هكلم ىف مو مالسالا , desنودوي اوناكو  Ltكلم لقربل

 ىدوي رصمو ةقربو ةيردنكسالا بحاص سقوقملا ناك اك ةينيطنطسقلا

  Ltةربصو ةدبلو سلبارط بحاص ىاك ايو هل , die caleبحاصو
 ىلع بلغا مولا ناك امل ايوقلا نم سلددالا  beممالا  pe, glارذخا

 مولا نكي إو ةيقيرفا رما اولو نيذلا م ةجنرفلا ناكف ةينارصنلا نيد ملك
Los PS نمو ê دنج اهب| Ras RSA EME, Las 

Où بيلغتلا باب ىنمف ةمقي sl عما ف رولا ركذ نم فلا كنك 3 عمسي 

 منا اونظف ريورلا الآ ماشلا ىن اولتاق امو منرفلا نوفرعي اونوكي | ذمموي برعلا

 ةينارصنلا مما ىلع ىبلاغلا  ohمسا اوبلغف اهلك ةينارصنلا كلموه لقره

(sé الاو ىف اكبرعلا نع رابخالا تلقنو ةينارصنلا ممأ as ىلع La 

 نم جخغفلا دنع لوتققملا  riةمالا اذكو رهو ملا نم سمأو  piاوناك

 نيملزانو ربربلا ىلع نيبلاغ ةمقيرفإب  Li pipes, fixeةجنرفلا نم اوناك
 كلذكو , Leضعب ناك  ieىنب ىع دوذخأ ةيدوهيلا نيدب اوناد ربربلا

 دنع ليئارسأ  Julناك اك منم ذيموي هناطلسو ماشلا برقل مكلم

 برعلا ةوتقم ةنماكلا ةايبق ساروا لبج لها ةوارج  jui JNناك ايو

 ةتايغو ةليلهبو ةنويدمو ةوالدنفو ةيقيرفأ ربارب نم ةسوفض  susنم زازاف
 ىحم ىتح ىهعقالا برغملا ةربارب  justنم برغملاب رتانلا ربكالا  (seىنسح

 نا  oilناك اضن عنب  Se ehرد ل
 ثرفلا ةكنم تمت مالسالا لبق برغملاو ةمقيرفاب  cesةينارصنملا نيد

(1) Telle est l'orthographe des mss. A, B et D. 



 وب رس

 hat ىحزو فلا ناك اذا ىتح هانركذ اك ريورلا عم هيلع اوعقجا ىذلا
 هللا دبع ميلعو نيرشعو عست ةنسل die هللا ىضر tie نامز ةيقيرفأ ىلا

 ةجنرفلا كلم ريجرج مل عمجل ىول نب pale ىنب نم حرس ىبأ نب دعس نبا

nerنم اهراصمإب ناك نم ةيقي فا  ep} é#ابهحاوضس نمو  CAوم  
 هكلم راد تناكو ,dal سلبارط نمب ام كلم ناكو مكولمو ربربلا

 SR نريشلاو اغلا (re ةيام ءاهز ىف نيملسملا ىقلف ةلطيبس

ÈSمل برعلا ةعره نم ىناكف افلا  Lol Ré ban AG, 

AS,نم هللا ملفن امو مكلم اريجرج  Reelنهفم تصتخا ىتلا متانبو  

 ةهربلا دعب كلذب هل نيكسملا دبعل pal نب هللا دبع هلتاقب هقنبا
 روكذلم' هلكوم ام ةميدملاب نيلاسملا نما A dada ال gl هصولخو

 Las sl ىنوصح ىلأ Le دعب ردو ملأ نم Res نمو ةجنرفلا رزأ à روهشم

 ىاوصلا لها ربربلا نمبو منيب عقوو تاراغلاب طئاسبلا ىف نودسملا حاسناو

Ji, cieذئموي مرسأ ف لصح دقل ىتح ىبسلاو لققلاب منم اولانو  
Chدج (4) بالقص نبرامزو مكولم  «seراسو ةوارغم رممأ نمموي وهو رزخ  

Gbىلآ هوعفرو  otéeنافع نب  gbهيلع نمف هيدي ىلع  AL,دقعو  

 ةماركلا نمربرملا تالاجر نوملسملا صخو ,lol هلصو امنا لاقيو هموق ىلع هل
 Re نيدسملل بلغلا رقساو ةجنرفلا نم الو (ps نم دحأل هولذبي 1 ع

 Jde بهذلا :سزراطمت QG ee كرا نال ,bee سلا ل
Jeمنع  Ras, yaىلا نيدسملا عجرو لعفف مدالب نم  SA 

blessنم ناك امم  allقافتالاو عامجالا ناك مث ةيمالسالا  deةيواعم  

 ةيقيرفأ حاتتفال رصم نم ىنوكسلا ميدخ نب ةيواعم تعبو نامفس ىبا نبا

 هر كاسع ةهونيطنطسقلا نم ردو ملا كلم تعبو ىنيهعبرأاو سه ةنس

(1) Dans la seconde partie, l’auteur écrit ce nom رامز ىو نن الوسم 

ME 



 ع

 اليلج اورصاحو ربا لحاسب برعلا pass امش نغي مف رجلا ىف متعفادل
 de ناشف gl co هكيراعم لوف me ىلا ميدخ نب ةيواعم لفقو اهوكفو

 ىلا اوراصو ةجنرفلا رمأ Gil lan List عفان نب ةبقع هدعب ةيقيرفأ

 ةيقيرفأ ىلع ىلوو ةيواعم ىب ديزي ىلو ol dl Rares ربربلا hs نوصمل

 نب ةلامسكل ةبروا ىن ذُمموي ربربلا ,dub تناكو [نالف] ىلوم رجابملا ال

 ,LS ةيروا نم تزرام نب ىور نب ديدركس هفداريو سناربلا سار وهو مزمل
deدنع ادترا مث خفلا لوال اذساف ةينارصنلا نيد  LAرجابملا ىبأ  

 Let tdi اغملا عمجاو
 هبكنف رجابملا ىبا دعب ةبقع ءاج مث هاقبتساف ملساف AR رغظو ممزهف
 ةياغاي لغم ةيقيرنا نوصح خفتسا مث رجابملا ىبال هتباح ىلع اظيغ

 لخدو عج دعب اعج pois ترهاتو بازلاب ربربلا كولم هيقلو سيملو
 ىلا مث dis ىلا زاجا مث نايلي gs مرهماو ةراغ ,[tell ىعقالا برغملا

 لاعيج ,sole بورح ممنيبو هنيب كداكو is لتاقو نرد لابح

 ةوارغم مالسا ذنم admet ةصلاخ اوناكو ةتانز عوج مٌميلأ تضبنو نرد

 مالسالا dell ىلع علج ىتح ميف él ةبقع نع ةدماصملا تجرفاف

 لها ةجابنص ىنم اهب نم لاتقل سوسلا دالب ىلا زاجأ مث مدالب خودو

 ,AG ميف EE ةينارصنلاب اونيدي مو ةمسوجلا نيد ىلع ذّمموي ps ماثللا

 pa ابسو سوسلا ءارو نم date JE ربربلا عومج مزهو تنادورات ىلا
Ja,اعجار  SPAS,ىف هلك اذه  dlixelرداس دركسعم 3 هعم هلمحي  

al),فخ ىف ىقب ىتح ىناوريقلا ىلا ركاسعلا حرس سوسلا نم لفق املف  
 D du, ds ju ou نم
 ,del ناورمقلا دزنو نمنس Que ةيقيرفا ةايسك كلمو هعم نمو هولققو
 ملل لك ناكل إذا لقا نقلا يلع ىم ايبا قي نمل نامالا



 لم

 dire مدب ui كلملا دبع ةيالو ىف يولبلا رمهز نب سمق فحزو رسرملا ع

 ىاون نم سمه tail ربربلا رئاس ةايسك هل عجو نمتسو عبس ةنس
 PUITS J5 4 مزبنا مث نيقيرفلا نمب لامقلا دتشاف ناو هقلا

 ةيعقاولا هذه ىنو ةيولم 4 مث )1 ةنجمرم ىلإ برعلا معبتاو منم ىمحي ال

deربيربلا  «sosةجرفلا ردا لككضأو متكوش ندضخو ملاجرو مناسرف  

 ga ىلا اوجلف |اديدش افوه برعلا نمو 405 نم 79 AE ملف

edدانركذ اك ةقرمب دهشتساف قرشملا ىلا لفقو اهدعب رمهز بهرت مث  
 نم ناكو ,pole ىف مناطلس ددعتو 7" رما قرمفاو Lb ةيقيرفا تمرطضأو

LL belةنهاكلا ندموي  Losتنب  Labساروأ ليج ةكلم ©) ىنافيت نب  

 SAT نب obus ىلإ كلملا دبع تعيق مواعزو all كولم ةراوه نم اهموقو

 ددللب هيلا ,ay ةيقيرفا دابج ىلا جرخي نارصم ىلع هلماع ىتاسغلا
 él ةنجاطرق ازغو ناورمقلا Jess نمتسو عست ةنس اهيل ىفحزف

 لاس مث سلدنالا ىلإو ةملقص ىلآ ةجنرفالا نم اهب ىقب ناك نم برهو ةونع

 ge اهلا ىضمف ةوارج اهموقو ةنهاكلا ىلع هولدف ربربلا كولم مظعأ نع
slمزهنا مث اديدش الاتق اولتتقاف هيلا تفحز ةنايكسم ىداو لوف  

 لزست مو call ديزي نب دلاخ رساو ريتك قلخ pie لققو نودلسملا

 قحلو سباق لع نم عوجرخا ىتح برعلاو ناسح عابتا ىف ربربلاو ةنهاكلا
 هروصق ىنبو ماقاف ماقملاب كلملا دبع باتك هيقلو سلبارط لعب ناسح

 دنع ادبع تذغتاو ابناكم ىلا ةنهاكلا تعجر مث هب xp اذهل ىرعتو

 نمنس ot al ةمقيرفا ناطلس ىن تماقاو اهمنبا عم عاضرلاب دلاخ اهرمسا
 نيعبسو عبرأ dès ةيقيرفا ىلا عجرف ددملاب ناسح dl كلملا دبع تعب مت

 ME dal 4[ سلبارط ىم تناكو عامضلاو DH عيج ةنهاكلا تبرخحو

)1( Les mss. A, 8 et D portent هنخرم — (2) La ponctuation de ces deux noms varie dans les mss. 



 سد

 دجوو منماف ناسحل اونماتساف ريرملا ىلع كلذ قشو ةلصتم ىرق ىف ادحاو

 ومزمناف < on اهعوج ىف ىفو Wall فحزو اهرما قيرفت ىلا لهبسلا

 .me AR ةنماكلا تلتكو
 هعم ىنيدفاجم افلا رشع انثا frs نكي نا ,cle ةعاطلاو مالسالا ىلع ربرملا

 نم fes de ةنفاكلا دلو نم ربكالل دقعو ممالسا نسحو ,A اوباجاف

 اهيلع اهتراشاو Wal زاعيإب هيلا اهب اقبس ةعاطل ساروا لبج cles ةوارج
 لإ نظل ىطصناو Lubles نم .كلذب Lol ناك ملع ةراثال كلذب

 بتكو phil ىلع ربربلا نم هديب ىقلا نم les نيواودلا نودف ناورهقلا

Qiسناربلاو ربربلا نم ةينارصنلا ىلع معم ماقأ نمو ةيقيرفأ مبع ىلع  

 {A cha aus, Las ىدنا. تفلتحاو
 M نم Las Le ىارو ةيقيرفأ ىلع اهلاو ob A yes نب ىنوم مدقو

au LSنم ملا  cbنادال لل  Ds ol et 
 نيرستعو ةعبس هعم لزناو دايز نب قراط ةبخط ىلع ىلوو ةعاطلا ربربلا هيلا

 هقفلاو ىناءرقلا ربربلا اوعي نأ مرماو ربرملا نم افلا رشع ىنتاو برعلا نم

 كحاب لا نا نب هللا دبع نب ليعامسأ دي ىلع ربربلا ةيقب paul مث لفقو

 ie ىتنثا اودترا ربربلا ob os; hic Xe وبأ ركذو ةيامو ىدحأ ةنس

 نب ىبومو قراط زاجا ىتح fol رقتسي مو ةبخط ىلا سلبارط نم ةرم
 ريربلا تالاجر نم pars des زاجاو برغملا خود نأ دعب سلدنالا ىلا ريصن

Réalمسرب  sdندل نم كلان اورقتساف  pullرقتسا دّينيخ  PAM 
 مث ةدرلا اوسانتو مالسالا ,a RS Er همكحب ربربلا نعذأو برغم اب

Ré asقورع  dés,اهيلقاعلا برعلا نم اهونقلو اهب اونادف  ee 

 ةيرفصلاو ةمضإلالا نم مقرط تبعشتو مقئاوط تددعتو قارعلاب ابعبنم

 نم قافنلا سور ,lontel ةعدبلا هذه ,us حراوقل رابخا ىن es او



 مب

 لك ىن ball رمالا ىلع ءازتنالا ىلا ةعيرذ ربربلا نم ةنتفلا مئارجو برعلا

deىلأ اوعدو  poolieنوسبليو اهرفك بهاذم ميلع نولتيربربلا ماغط  

 نم قورع منيب és اهنم تاملك ميف تتر نأ ىلا اهيف لطابلإب قفل

cl 4 po es à Luهولا ترمب  aسقما ىلا ني خيو  
 دعب ريربلا ضقتنأ 4 تالعفلا ضعب ىن هيلع less امل ةيامو نيتنث ةنس

diu «lsىب هللا دبع ةيالو ىف ةيامو نيرشعو نمتنث  ledماشه مايا  

 غو ىبسو ريربلا ىف ol سوسلا دالب هركاسع اطوا امل كلملا دبع ىبأ

AT Al,سمخي هنأ هغلبو بعر هنم ربربلا لخادو ابسو لمقف ةفوسم  

 ىلع ةيخطب ىرغطملا ةرسهم راثو هيلع اوضقتناف نيدسملل ءىن منإب ريربلا

 JM فور فيضالا ميدخ ند AN دبعل عيابو dis هللا دبع نور

des؛برتعلا  OSقف = نم ةيرفصلا مدقم " Jiماقف مبهذم  PL 

 de ةيجراقل نم هتلخن ىلا ايعاد ةفالحلاب هسفنل ةرسيم عياب 5 ةدم

 ss هب ءاج ام ربربلا هيلع مقنف هترهس تءاس 3 ةيريفصلا بهذم

 ةروته نموه Sa ue ol JE قتانرلا ag نب alle ممسفنأ ىلع اومدقو

 نب هللا دبع ميلا حرسو برعلا ىلا ىفحزو pal ماقف ةتانز نوطب ىدحأ

 ىداوب اوقتلاف بيبح ىبا نب دلاخ ميلعو هتمدقم 3 ركاسعلا باجل

il citéةعقو تيهيو هعم نمو بيبح ىبا نب دلاخ لققو برعلا  

«sl aدالبلا تضقتنأو  grسانلا رمأ  plis ya ëكلملا دمع ىب  

àنبأ لزع  oldةنس ىريشقلا ضايع نب موقلكىلوو  esنيرشعو  
 ةقربو as روغث ىلا بتكو pal Jai نم افلا رششع ىنثأ ىف هحرسو

 وهو La col غلب ىتح برغملاو ةيقيرفأ ىلا حر هودي نأ سلبارطو

 اوناكو ربربلا نم هعم نهف 72 ديه ىب دلاخ هيلأ فحزرف سبس ىدأو

 Jul دتشاف هقمدقم اومزه نأ دعب ضايع نب ,pal ىصحي ال افلخ
fo 
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  Risلها ىضمف ركاسعلا تمزبناو روتلك لمقو  palعم سلدنالا ىلا

 ىفمو ىرمشقلا رشب ىب علب  alربقل غلبو ناورمقلا ىلا ةيقيرفأو رصم
 ناومقلا مدقق ىبلكلا ناوفص ني ةلظنح تعبف كلملا دبع نب ماشه ىلا
 منم هيلا ةلودلا ىلع جراوخ ذدموي ةراوهو )1 ةيامو نيرشعو عبرأ هيف

 نمو ةراوه نم اههموق ىف ديزي نب دحاولا دبعو بويا نب ةشاكع  fousنم
 ممزبف ربرملا  ieرهاظ نقلب  obديدش لاتق دعب , Jeدبع

PR de Late th salt 
 ةيام , saléدعس ىنب تيللا ابعميو ماشه ىلا ةلظنح كلذب بتكو افلا

 ةورغ نم ىلا بحأ ردب ةورغ دعب اهدبسشأ نأ بحا تنك ةورغ ام لاقف

 تاتلاو قرشملاب ةفالخل نوص تفخ رث مانصالاو نرقلا  belنمب ناك امل

sal, he عم جراوخلو ةعمشلا رمأ نم ناك امو ةنتفلا نم ةيما ىنب 

00 ae nait ىازمالا 
 نى  Dotةيقيرفأ ىلا  LSبلغو  Lale ieنيرشعو تس ةنس

 , dlةيجراشل ريمأ لضعأو < ءاد ىرشتسأو اهنايدأ ىلا نمه تداعف

JS اس را ce bas lea chti نم bles asub us 
 ىلا نمعاد  Ressمريمأ بلغتو ةجاهبنص ذّمموي كلذ ربك ىلوتو  elنب

os مدارما نم ديدركس ىب هللا دبع des راثو dal ىلع هموقو نوديزو 

Le ىارب نانيدي LS ةراوه نم تراحلو dl دبع سلبارطب راثو هعبت 
 موعدي ميلا جرخ اهلل ئييعلا لسيف نركب سلبارط لماع اولتقف 4

  Jaةسوفن نم هعم نهف دايز ني ليعامنا راتو ةدم كلذ ىلعرمالا ىقبو

 ىدحأ ةنس بيبح نب نهرلا دبع ميلا ىنحز رق سباق ىلع بلغتو

 , alsدبع لتقف  ilنخنأو ربربلا لقق ىف بعواو ثراحلو  RSفحزو

)1( Les mss. portent tous ةياعبرا 
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 اهيف نايك م كذاب يدا در اي رفطخ يصالتر» ا 000
 ىنيعبرأ Lau ةوأازفن لئابق ,Lu, Los ةنتف كلذ دعب تناك رقربملا نم

 هاتقورفعج Qi ةعاط نع cime نب well دبع ىرجغا امل كلذو ةيامو

saهناكم ىلوف تراولا دبعو سيلا  dolلتقف هيبأ راتب اهبلاطو بيبح  

 هعبتو ليم ىنب pole مريمأ هراجاف ةموجروب تراولا دبع قحلو ساملا

USتملي هيل بعتحار هب رس سل  seال اوعدر  
 هعبتاف سباق ىلا بيبح رفو ةونع اهولخدو ىنآو مهقلا ىلا اوفحزو روصنملا رفعج
 ىزفنلا دعبل با نب كلملا دبع ناورمقلا ىلع ىلوو ,ABS ةوازفن ىف مداع

Àهعبتأو ساروأ ىلا بيبح مزهضأ  soleىأ ىب كلملا دبع هضرتعاف  xd 

CASاوناك نيذلا ةوازفن  obناو ممقلا ىلع ةموجرو تلوتساو هولققو  

 عمابلل دهتملاب als اوطبرو شيرق نم اهب ناك نم اولققو ةيقيرفا رساسو

 نم مثيلا نمو ,Lots لعف نم كلذ تركناو نآوريقلا لهأ ىلع ءالبلا دعقشأو

 Hd dns Det SA ةرارص نم يسال ب
 sl ناققع نب رم اوجرخاو سلبارط اودصقو ىرفاعملا gs ىب ىلعالا دبع

 ةتانز نم كلانه نيذلا ريربلا lu هيلا عقجاو Lake باطقل وبأ ىلوتسأو

 ةموجنرو راسو دعبل ىبأ نب كلملا دبع Ja oh ai ىلا مب ىحزو ةراوشو

 دبع han de ىلو 2 نمعبرأو ىدحا ةنس col al ىلع ىلوتساو ةوازغنو

 ىلوم نم ناك ةيسداقلاب سراف ريما مو ءانبأ نم وهو fus نب نمرلا

 ill مرطضأو سلبارط 4 باطقلل وبا حجرو ةعدبلا هذه نسوءر نمو برعلا

LEىزتناو  beنم ةيرفصلا تعقجاو اهوكلمف تاهل ىلع ربرملا  
 نب ىسيع fale اومدقو ةيامو نمعبرا ةنس ىهقالا برغملا ةيحانب ةسانكم
 ,Li تعمالا| سدح مدقو أهولزنو Luke ةنيدم اوسساو دوسالا ديري

das sl ddeياا هملا ىحرد روصنلا رفع نا لبق نم  collترسب همقلو  
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 نم مسر نب دا دبع رفو اعيرذ الدق ربرملا JS كعشالا ىبأ همزهف

alربربلا قكاوط هيلا تعقجاو طسوالا برغملاب ترهات ىلأ نآو  Lolنم  

QUنيعبراو عبرا ةنس اهتفيدم طتخاو اهب لزنف ةوارفن نم ةلاجرو ةتاولو  

 ةتانز نم نيفيونب ضقتنا à ريربلا هفاخو ةيقيرفا nl نبأ طبضو
 نرفي ىنب نم ةرق ابا مسفنا ىلع اومدقو ناسملت alé ربربلا نم ةايغمو
 ىنيمعبرأو نامت ةنس GALL هل عيوبو lis محالا وهو ةايغم نم هنأ لاقيو

 بره هنم برق Us dub لماع ىيقلا ةدوس ىب بلغالا هيلا ىنحزو ةيامو

 دنهل هنع عجرو dal مث tes ىلع مزتعأ مث بازلا بلغالا لزغف ةرقوبا

 ةصيبق دلو نم صفح ىب ريع مايا كلذ دعب نم ربربلا ضقتنأ مث عجرف

 نيسجو ىدحأ ةنس درمرازه بقلي ناكو بلبملا el ةرفص ىبا نبأ

 نب نيدم ىنب بيبح نب بوقعي رتاح اب ميلع اومدقو سلبارطب اوعقجأو

 صفح ىنبرع دونج ميلا تفحزو مداق LI ىسيو ةاهغم ءارمأ نم تفوطي
 نم ةرباربلا ىحز مث اهو صاخ ناورهقلا ىلا اوفحزو سلبارط اوكلمو اهومزهف

Coltرشع ىنثأ ىف هو. صاحل ةنبطب رع ىلا رخآلا  Sueةرق وبا منم ناكو  

 sel ةعس قى مسر ند ىنجيلا دبعو ةيرفصلا ىنم افلا ىمعبرأ ىف

 نم هعبت نهف دوعسم نب ريرجو كلذك CM ةرشع ىف ىناه نب روسملاو
 ةيرغصلا نم pre il ىف gril ديدركس ىب كلملا دبعو ةنويدم

 ناكو متءاج نيب ىالقل ىن ddl Jet صفح Lys de Led دقمأو
 ةدق ايا das 55 Pol, Leg ذمموي ةرباربلا = ةتانز نم نوفي وب

 اولحتراو اوقرتفاو ىالا ةعبرأ كلذ ماهتا ىف هنبا طعاو اغلا نمعبرأ ىلع مهغز

 Lies الولفم ترشأت لخدو همزبف سر حربا كلا اعنا ترعب Fr dub نع

 مفلاخ هيلا اوضهنو هعم نيذلا ةيضإنالا ربرملأو رقاح Ji ىلا صفح نبرمع

 عجرو هومزهو ربربلاو رماح اب ىقل مث لاجرلاو تاوقالاب اهنحتو bat ىلأ



 اما

dlاهنم ليل افلا نيسهو ةيام تالث ىف اوناكو هورصاخل ىناورهقلا  Lu 

 Dem ىف صفح ىنيرمع ,Ja bad JL ةمضابا ملك اوناكو افلا نوثالثو
dau ddl]لها حلاصو ةيامو نيسجو عبرا  obيكاد ام ألك راكان  

 ,WI ةيامو نمسجو عبرا ةنس بلهملا نب ةصمبق نب ديزي مدقو لحترأو
 ىريهفلا نافع نيرع هيلع ىلاخ نأ دعب رتاحوبا هيلا se ةيقيرفا ىلع

tas pri peل  enable deويضر  ri 
alone Gé,ةماتكب رتاح ىبا باكا نم نهجرلا دبع نب بيبح نب  

 هسيلع بلغ ٌمريشأ ةيناث هرصاخ ىاطلا رافغ نب قراخملا هيلأ تعبو

ses akxisىنم هعم  AIاوبرهو  uiةيحان  colsعم مايو رح  Dal 

 نيعبسو ةسهو ةيامئالث ءاضقنأ ,dub صفح نب رع Je ندل ىم

 ةنداه دالبلا لزت مو ناو ,(Ailes اهداسف لازاف ةيقيرفا ديزي مدقو ابرح

 )1 ةنوحرز وبا ههسا منم الجر ميلع اولوو نيسجو عبس dau ةموجرو ضقتناو

 lt هنبا هنذاتساو هومزهف ىبلبملا be Gal هريشع ىم ديزي ميلا حرسف

 ءالعلاب هدماو هل نذاف ,(dat ىلا ىحزلا ىن ةماتكو:ةنبطو بازلا ىلع ناكو

 لتق حربا ملتقو مب عقواف اضيا مريشع نم ىبلهملا he نب ديعس ىبأ
 ةنس هكلبم دعب نم دووأد هنبا ناطلس ىن كلذ دعب نم ةوارفن ضقتنأو

 ىار ميار ىلا اوعدو ىزفنلا ريصن ىب حلاص pale اولوو ةيامو نمتسو ىدحا
 مسمر ف ىالا رقع ىف ةمصلا نب ناهلس هع نبا Ra حرسف ةيضإالا

Jiحربا ربربلا  ile dl es 3 Jeنم ىلوالا دهشي م نم ريصن  

 ىلا فيسصناو db ناهلس ممزهف ةيرانبقشب اوعقجاو ةيضإلالا ربرملا
DS) ohىلا مقعدب تعادتو ةيقيرفإب ربربلا نم جراوشل  

 نمعبسو ىدحا Lau cs ob Le ممسر نب باهولا دبع بغرو لالكضالا

(1) Ce nom est écrit ailleurs ةنوجرز et هموحزو 

 مس



 | ما“

 هعداوف بلبملا نب Less نب رماح نب حور ol ail بحاص ةعداوم ىف

Su, nl) Se na,بلغ  AU LIL),اش ا  
 CNRS مهاربأ دلقتو ابلكلكب ةربرملا ىلع ةيرضملا ةلودلا ,sul هنأرجب

Lai sl al slةيامو نهنامتو. سم ةنس نوراه ديشرلا لبق نم برغملاو  

 a عدصلا بارو SCA مقو ةريسلا نسحإو ةيالولا هذه رمإب علطضاف

 هونب اهشراوتو ,sel عزانم رمغ اهقيالوب لقتساو ةفاكلا تيضرو ةملكلا
 نا ىلا لبق ىم اهانركذ ىتلا ةلودلا برغملاو ةيقي sl Hess ىلاس نع افلاخ

 "à LS مامأ sl ىلا رافلا ممبقاع هللا ةدايز ىلع ةيقيرفأب برعلا al ضرقنأ

 ةوعدب بلغالا ىب ىلع ةماتك جرخو هاك يس ee هس

 ىدهملا هللا ديبع ةيعاد ىيشلا بسقحملا هللا دبعوبأ fs اهب ماق ةيضفارلا

 ,ad Jar, dsl do كلللاب بزعلا age رخل كلذ, ناككف

ssبرغملا نم متلودو برعلا مير تبهذو برغملا ةربارب نم مدعب رث  
 ريربلل كلملا Les دبعلا اذه ىلا ةلود دعب نم هب مل نكي ملف ةيقيرفاو

AUS,هنولوأدعي  deرخآ دعب اليجو ىرخأ نيب  DS, sb 

di 5 cpl Lu egنيم لإ  sn al ee 
 هلك كلذ ركذن اهسح Lai مسفنال ةوعدلاب اولقتسا رم نيسحل ىنبو
 .Das S Al اما كانع التصنفم
 مرابخأ



 عرس

 منوطبو ةسفن ركذب Mi منم ادبنو ميوعشو [I ةرباربلا نع ربه

 تبعشت هنمو كيحز هنبأ ناكو رتبلا ةرباربلا دج رتبالا en سيغدام ناك

 pes سلداو ons ةعيراريربلا ةباسن ركذي اهف دلولا نمل ناكف ميراج
 de اكيحز dll ىلخ ةراوه نأ نم لاقي امل ةراوه ىف راصف سادا اماف ىولو

 ىف vel نيب تجردناو هدلوب طلتخاو هيلا بستناف هلاصف لبق هما

Eraامار رك  «oh cssادحاو مدوطب ركذب «قانسف  Loebيوقد  
 ةرباربلا لّدابق عسوأ نم ,Lite ابلك ةسوفن هملا بستني دحاو نطب وهف

fus,نطاوم تذاكو ةسوطامو (ةاروكسم ىبو رومز ىنب لغم ةريقك بوعش  

tes Poseديعلا اذهل مب ىفمعملا ليه كلانهو اهيل امو سلبارط  
 تناكو ماياقب مويلا هنكست سلبارط ةلابق نم لحارم ةئثالث ىلعوهو

 ii ةروكاب تذاك ىو مهلا ىزعتو منطاوم ىف Al لبق ةربص ةنيدم
 JM لإ Lis قبي ملف ابيلع مياليتسا دعب برعلا (Le مالسالا كوالا

 ةنس سباق ىلع بلغتلملا دايز نب ليعامسا متالاجر نم ناكو ةيفاخ روسرو
 عازوا هسهعلا اذهل pres ةيسابعلا doi لوال ةيامو نيثالثو نيتنت

axeراطقالا ىف نوق  etesبرسغملاو رصم  dll,اهيلع نمو ضرالا ثراو  Le 
 ركذن اي ةتاولو ةوازفن هدلو es ىول

(1) Le ms. A porte سغدام — (2) Les mss. B et C portent DNA 
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 ملاوحا فيراصتو منوطبو ةوازفن نع ربخل

 لغم ,ais ps كيحز نيربكالا ىول نب وازفن نب تفوطي ونب متو

 نمو ىيسروو ةرجمو ةصابلوو ةهتازو ةتاموسو ةايهزو ةسيئرمو ةساسغ

 are تفوطي ىلإ عقو نهلا برع نم الكم نا لاقيو ةتالكم منوطب
 ةيانزكو لغايرو ce Je ةددعتم ىنوطب ةتالكلو ربربلا نم سيلو هانبقف

 ESS منم ةساسغ ىا لاقيو نيارس ىنبو نوكيروراهد ىنبو نتلصي ىبو

 نيدترو ةصابلو نوطب نمو هريغو ىطامطملا قباس لغم ربربلا ةباسن دنع

 نولطب نمو صاهلو نب ساغديت نم ,Leds, Le نب ةيحد نم

 agé), OS ةريثك ىرخأ be dl موجخروإ نب (JS ةلاحر ةلوكز ةمونرو

 بمبح pol دبع فرحنا الو ةوقو Lil pal ةوازفن نوطب عسوا ءالوه

 (td اهبلاطو QU تراولا دبع sal هلمقو روصنملا ريفعج Qi ةعاط ىنع

 Jar نب pole مريما ىلع لزنو dote تراولا دبع Ga il بيبح

itهيلا تعقجاو روصنملا رفعج ىبر هوعدب ماقو هراجاف انهاك ناكو  

 ,ble روكس نب ديزيو sad Gi نب كلملا دبع ,AA نم ناكو ةوازفن

 رفو ةيامو نمعبرأ ةنس oh ىلا اوفحزو جراوشأ نم ةيضإلالا نيدب نونيدي

 ابيبح ,Ji دعبل بأ نب كلملا دبع اهبلخدو نهرلا دبع نب بيبح اهنع
be Laine) 

 ةربارب نم ةيضابالا pale كلذ ركنو مثداوح تمظعو دهتملاب مباود اوطبرو
 تالاجر نم sul نبا lb ىبا ىلا اوعقجاف ةراوهو ةتانز اهرمك ىلوتو سلبارط
 ,LS ىنيعبرأو ىدحا ةنس Ji al ىلع رق سلابارط ىلع اولوقساو برعلا

 ىلا اوفحزو ةموجروو ةوازفن نم هموق ىن اوندختاو دعبل ىبأ نب كلملا دبع
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 مسر نب op دبع ناو رهقلا ىلع QU وبأ لهعتسا نأ دعب سلبارط

 كتعشالا نب دمحم مدق ىأ dl ءالوه ,(Le ةنتف تمظعو اران برغملا مرطضاو

 اك ةنتفلا هذه ران افطاو ربربلا ىف نختاف روصنملا لبق نم نمعبرأو تس ةنس

Loiنب رع طتخأ 0  dub dus (pieلزنأ نيسهو ىدحا ةنس  

doi,اهب ءالوه  Leمظعو هل اعيش اوناك  Less pileاهب هرصاح ام دنع  

 دنع رتاح نب ديزي ىلع رع كلبم دعب أوضقتنأ 5 نرفيونبو ٍمسر نبأ

 حرسو fre ةنوجرز ابأ عيلع اولوو نيسجو عبس ةنس ةمقيرفأ ىلع همودق

 ىلع ةوزفن تضفتنا 5 Ras lié هموقو هنبا عم ركاسعلا ديزي ميلا

 تفحزف fre رهصن ىف حلاص يلع اولوو ةيضإبالا نيد ىلأ اوعدو دوواد هنبا

 جراوفل مير دوكر ناك pales لق حربا مولتقو «) ةيرانبقشب ميلا ركاسعلا
 ,ble مرما ضرقناو كلذ دعب مورو ونب قرتفاو ربربلا ناعذأو ةيقي رفاب

 نوروكذم تالاجر fre ناكو اعستم انطب pre ةلاجز ناكو لئابقلا 3 اعازوأ
 ةبيطرقب باتكلا ىلاجزلا ونب عمم سلدنالا ةيما ىنبو نييديبعلا لوا ىف

 ابطيسبب ةيرق كلانهو ةنجامرمب قرف دبعلا اذهل منم ىقبو

 عازوا هبعلا اذهل مف مريغو ,Lo نم ةصاهلو le امأو ميلأ بسنت
 بسملاب مم اودعو ةمموك ىف اوجردناو ناسملت لحاسب us مرهشا كلذل

 لقتسا كلملا دبع نب مهاربأ ةنماتلا QU هذه طساوا ؟ىف منم ;OS ىلحأو

Rialدعب نسل ىبأ ناطلسلا ةوعدب كسعو  dusىلع  ohy—ail 

 كلذل مناطلس هيلع بلغتو ابيحاونو ناسملت ىلع داولا دبع ç ءاليتساو

 نمو A6 رق ناسملتب قيطملاب هنجيو Gall دمع نب ناقع هركذن ادبعلا

rlىرخأ ةليبق ملا ةصابلو لئابق  Lasةنوب  STنوذخايو ليخأ  

caliدادع ىف ميو ةراوه ناش وه اك عراعش رئاسو عتغلو ميز ىف برعلا  

(1) Ce nom est altéré dans tous les mss. 

HV 
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Pres ةوازفن DH Li, Ll, AIS Las ةصايلو رابخا هذه نم «ol 

  NAS ALدبعل مانم اكو ةراغ ف ىنوجر  EEدسم بوقعي وبأ

Riel نمو انطوم غل معن الف ةسيئرم امأو برغملاب مرخأو أو ءايلوالا ربحا 

  0ءارعملا ىنميب  fre es Li, ed <aىاوضب ةيقب 4‘

al ىرعلا الآ Use ÿ, Le 7 ذبل ve ىرعن الف ةوأرغن 0 ra 

 ىلع أهوفطوأ  «srlخفلا دبع ذنم ةمذلا داقتتعأو ( risدبيعلا اذبل اهب

 ىنب نم ريثك مهعم ابلزن دقو  pluاهب اوكلمتو اهونطوأو بغزو: ديرشلا نم
SCC مايأ رزوست لماع ىلا اعجأر ىرعلا هذه رمأ ىناكو عايضلاو راقعلا 

 نم مهغمو كلذ  obةلود مهتلظا ىتح  Beناطلسلا  gtسابعلا

 دناف  baأومصتعأو هتعاط ىف مهلك  ds ab, akaهريغ برد الرومالا



 ىول نيرغصالا ىول ىلا نوبستني رمبلا ربربلا نوطب نم عستم ميظع نطبوش

 ريربلاو ممبا مسأ ىولو هانلق اكوازفنوخاوه رغصالا ىولو كيدز نب ربكالا

 هرلج ترعلا هقيرع US تاول Les ءاعلاو M اوداز med ين ordi اوداوأ ١
 نا:نوعري RUN RAR RER RE عمجل ءاه هب ,Lidl دارفالا ىلع

 ىلع علطي م مرج vb gere كلذ سملو طبقلا نم ةتازمو ةتاولو ةتاردس

 Je ةريغك JO ميفو ةريغك نوطب ةتاول نو كلذ ىن ربربلا ee بتك
 قباس دعو [cs نب تلصام نم ةزو متع. Je ىل نب ططين نب ةتاردس

dll,تلصام ىنب ى  all,ةغاغمو ةنامرجو ةروكا مو ةزورمع رمغ  

desىف نودعيربربلا ةباسنو ةتازم منوطب رغكاو ىول نبرياز ىب  dl 
 ةيايل ناكو dos 8) ةرجو ةيكذو () ,dés هنرقو LA لقم ةرهقك انوطب

 ةفتف ىف مل ناكر ىدوعسملا هركذ اك ةقرب جاونب مفطاوم ىف نعاوظ ءالوه

 ىنب عم ديزي lab ةهظع ةما ساروا لبجب منم ناكو راثا ديزي ىبأ

GASىلع  opelنم هب نم عم دبعلا اذهل ساروأب اولازي مو  JUSةراوه  

 ةدعلا ,pl زواجتو افلا pale زهانت ميلع ةيلاعلا مديو ةماتكو
 ةمراغلا لدابقلا نم ساروا لبجب ميديا تحت نم ةيابج ىف ةلودلا مب ىفكةستو

pinsىف اهب نورفني ميلع ةبورضم كوعبلا تناكو ةيافكلاو ءانعلا  
Sueةلودلا لظ صلقت الف ناطلسلا  facعاطقا ىف نم ةداعسونب راص  

 هيف ملهعتست ةلودلا تناك ام لغم 3 مولجتساف ةدواودلا نم دمحم دالوأ

(1) L’orthographe de ces deux noms:est incertaine. — (2) Le ms. A porte نوه 



 امم

 ل اك ل Eat, Louise ةليانبلل الوخ عوز انصاف

 روصنم ممفاضتساف سيدايونبو ناكر ونب مو تاعاطقالا هفوتست م منم بناج
 اورام ol اولقتساو ةلودلا ىلع ىترم ونب دبتسا املف هلع ىلا ge نبا

 بارعالا قيرافإب كلذل ميلع نو م كسعيو ىنينسلا ضعب ةيابجلاب منودبعتي

 ةيداع نم افرح طيسبلا ىلآ: هنوزوابي ال ملبجب نومصتعم دبعلا اذهل مو
 ار جس ىف [ibid سواقن ab ىلع تاواتا ممم سيدإب ىنبلو بارعألا

 متاواتا اهنم اوضققا ميتاشم ىلا بارعالا ردحنا اذاف اهيحاوض ىلع اوبلغت

 بارعالا ىلع ةعفتمملا ملقاعم ىلا ةتاول عجر مفياصم ىلا اولبقا ,sl) مسترافخو

 eh LS dual deb الل اوما يرتب daube à de Gb نم اكو
 نم ىلصرأو ىلا قرشلا ةبج نم دوعي لبج نيب ام سانيم ىدأو de كلانه
 Abo ملزنأو ةورغ ىن هعم fl oh ءارمأ ds وا ناي برغلا ةبج

 ar ضقتنا او ىمشلا (:) هللا ديبعل ادْماق ماشه نب ىلع نب عروا مك اكو

cs ob ET A)روصنملا ىلع  ils abهورمسهاظ هعيشلا  «de 

Le, deما امي ين  te hui de 
ie Le Le. Ja 

 ,ss ناورمقلا للا كور ضنا اق نام, cesls ىلع Ji منع عجرو لامرلا

 ىلع ىتلا روصقلاب نيمدقالا راتآ نم رثأ ىلع كلانه ققورروصنملا نأ قيقرلا

Jiةينبم ةثالغلا  dlتوخملا  BL sousروبق ةفسا اهناك دعبلا ىلع  

 اذه لها ىلاخ سوغدرسلا ناهلس انأ هل رسف ابنم رك ىف اباتك ىأر هنو

 هب ركذال ءانبلا اذه تينبو ميلع ىل هللا ا ميلا ىجرخاف كلملا ىلع دلبلا

 نم ٌمنطاومب Mb :لخابت نم ,eos رغب اكو قيقرلا ىنباركذ اذكه

 7 او افي اكل Late علو لوط ةئاولل نوم سادس
)1( Les mss. portent هللا لامع — (2) Le ms C porte لصن et le ms. 8 Ja 
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 تمبتكف رقفلاب Lo, us ةتاول ىف نبكدجوونب ابحكنا ةأرمأ ببسب ةنتف

 ةتانز نم مءارو اودقساو Labs نافع tes Rares اهموق ىلا كلذب
Palبناه نم ةطامطم تفحزو ىنرفملا دمحم نب ىلعي  ANمترهاظم ىن  

 كله بو محو عاقو منيب تناكف ةتاول ىلإ اعيج اوفحزو مريمأ ةنارغ ميلعو

 )2( ىذلا لبجل ىلا عوجلو وسرسلا يرغلا بذاهل ىع Pb )0 نالع اهضعب ىف

 اوردغف ةوارغم نم موق هب ناكو ه هركيرك دبعلا اذهل ىسملا ترهات ةلبق ىف

Les Dalleمملح  à pale al ge papa ol diقرصلا ةهج  
Jeاولزنف دوعي  weماع ترشتناو كارد دبعلا اذهل ىسملا لبهلل همارو  

 لشابقلا sùe ى ديعلا اذبل Ps ةبجتم ىلع ةلطملا لاب ىلآ هءارو امو هلولقب

 نم ناطعلا dise (use نب بوقعي دلو عاطقا ىف كارد لبجو ةمراغلا

 منمو سقافصو سباق ةابق مب ىفورعملا لبجلاب نوطب اضيأ ةتاول سو ةمغز

 هركذ اهف رصم تاحاوب اضيا ie دبعلا اذهل سباق ءاسور ىمونب

 pes هيلا Le Le معا (all, sou اقيكلم اوناك ةهظع del ىدوعسملا

 نمبو اهنيب ىتلا ةريجلاب ةيردنكسا ele نورتي POS نك عع ةرانز

 ضقتمتنأو مالس ىب )8( ردب كلانه مخش روصعلا هذه نم برق أمل اكرر

 ةيحان ىلا رفو des نم اريخك اويعلتساف ركاسعلا هيلا اوحرسو كرقلا ىلع
 نم برق الدات ىاونب ءالوه ةرانز نمو اهب برعلا le ىف ىالا وهو ةقرب

 Se نأ سانلا نم JS معزيو ةرغك كلانه ملو ىعقالا برغملا نم شكارم

 نرقرفتم عازوا Led pre مدادع Globes ماب اوطلتخا متح برع نم رباج
Sp JEمنمو نمحالفو ةيواش ديعصلا  Lesةايبق ةياجب جاوضب  

 معرازملاندف اهنورقعيو ابلاعا نم تراركات ,Lau ىنولزني ةتاولب نوفرعي

 مميلعو منم باوص نب 0 دلو ىف دبعلا اذهل ,aspire مثماعنال حراسمو

(1) Le ms. A porte قالع — ) Trois mss. portent ىتلا — (3) Le ms. 8 porte ردي 

HA 
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Gillةتاول نوطب نم ىنوفو عملا م ءالوش بو مضام كاعليو ةسضو فم ةيابج  

 تراو هللاو لشابقلا نمب اوعزوتو نوطبلا ىف اوجردنا pans ىرخأ بوعسش لو

 اهيلع نمو ضرالا

 مملاوحا فيراصتو

 ةزورلمو ةطامطمو ةايغمو ةنويدمو ةيموكو ةنيدصو ةيالو ةرغطم ىنوطب مو

 نب كمحز نب سيرض نب ee نب () نتاف دلو نم AS ةنودو ةناشكو
 eat ىلإ انطيو انطب اهدرسن رابخأو ربآ بلا ىمب روبل ميلو رمبالا سيغدام

 Br ناكر نيلفا نيصاصخ اوناكو بوعشلا هذه رفوأ نم مو ةرغطم

pull age te callخفلا ةبونو  cssمل ناكو ابيورحو ةدرلا  Less 
 مهنم تزاجاف سلددالا خف ىلا اوزاجإو ريرملا ىف مالسالا قسوتسا الو تاماقم

Aنيد اشف انو كلانه أو مقتساو  danريرملا ىف  Salءالوه ةرغطم  col 

 ديبع do الو هيف امدقم رهفح لاب ىرعيو ةرسمم nest ناكر هيد ةيرفصلا

 ىفم نأ ,ol كلملا دبع نب ماشه لبق نم ةيقيرفأ de نايل نب هللا

aliلهتساو ةرشع عبرا ةنس اهمدقف رصم ىم  CFىدارملا هللا دبع  

 LU peu cena dal نع

 منوبلاطي اوناك امو مهلاوحا مهيلع boss ربربلا ىف مهترهس تءاسو مهتيالو
 oil قط عاونإو M ةيلسعلا LA تايريربلا ىئاسولا نم هب
 كالهتست غلا نم ةمرصلا تناكل ىتح ,ALI كلذ ع ىلاغتي اوناكو

(1) Dans le ms. D ce nom est écrit ىياف 
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 اموا دحاولا الا كلذ عم Las دجوي الو ابلاخم نم ةيلسعلا si ذاختال يذلا

 كلذل ضعتمأاو ميلع مروجو ربربلا لاوما ىف كلذب Aie SG همم برق

 لماع هللا دبع re كتفلا ىلع ةرباربلا لهو ةرغطم es) paid ةرسمم

 نب cell axe هناكم ةرسمهم Los Lies نيتنث ةنس هولتفف ةيئط

 sp ناكو غتيجراخ لهاو برعلا de نم ناك لالا spl ميدخ

 لييعامبا hole Jr paul ىلإ PS5) LAL ىلع ةرسيم هالوف ةيرغصلا ىأر

 عجاري ملف قرشملا ءافلخ ,de opel cal اوان call مرطصاو هللا ae نا
pdقحزو دعب  led Lolىنم هيلا  oh)ىلعو رحاسعلا ىف  

 مزهف ةربارملا عوج ىف ةرسهم ٌميقلف ىربفلا بيبح ىبا ىنب دلاخ هتمدقم

 Ltée ربخل lp سلدنالاب dl عماستو ,lle Ju ممسحتساو ةمدقملا

 نب كلملا دبع ميلع اولوو هولزعو ىلولسلا PUS نب due ملماعب

 0 BE حرسف كلملا دبع ىب plis ىلإ كلذب xd خلبو ti ىطق

 لادأو lis | ىلع ss pal دونج ىنم أفلا رشع ىنثأ ىف ىريشقلا اقع

 Che تالث ةنس ةرباربلا 4[ روتلك حزو led نب هللا ديبع نم هب

 كلانه ةرباربلا هيقلف ةبخط لاعا نموبس ىدأو ىلا هقمدقم تبتنأ ىتح

 هقمدقم اومزبف dan dl راعشب اودانو مسور طاسوأ نع اوصخل دقو ةرسيم عم
àمديك أكو هولققو هومزه  fou)نأ هايأ  alleةراشإب  billets, 

Jaiبرعلا نمركاسعلا ىاصم نيمو اهنش ىف 5 عقعقتف اهب ىداعت  

 لب بهذو bia ةهرهلا pale ترجو piles Jah plat كرفنف
 oh al ىلا عجرو مرابخأ ىف هانركذ Fr ىلآ ماشلا لها نم عئالطلا عم

 ةعاط نع برغملا عطقناو Le لكى Doll تربظو ةيقيرفاو رصم لهأ
AREتراح نب ىيحي هدعب نم ةرغطم ةسايرب ماقو ةرسيم كله ىأ ىلأ  Ra 

 سيردا روهظ كلذ دعب نم ناك À ةوارغمو رزخ نب ed افيلح ناكو



 هزم

 ةرغطم ىلع ,OS هانركذ اك ممم ةبروأ اهربك ىلوتو ةرباربلا اهب ماقف برغم اب

Rasa dogsةعاط ىلا سيردا نع كلذل ىرخضاف دحاولا دبع نب لولبب  

 سييردا هحلاصف ناوريقلا لماع بلغالا نب مهاربأ aline ديشرلا ىنوراه

 بودلا ترجو معيمج قرتفاو كلذ دعب نم ةرغطم مير دكر رق pull هاقباو
VOLS pateبرغملا لولتب دبعلا اذهل نيمراغلا ربربلا راغ ىف اوجردحنإو  

 ىف نولخديو ةيموكب نولصتي مأ ناسملتو ساف نهب ام منمف هاركو

 ناك ide دلول متسايرو ميف ةيدحوملا ةوعدلا ندل نم اوجردناو مفلح
de Raiنيدحوملا دبع  yىسي رجلا لحاس ىلع منطاوم انصح عل  

 pB برسغملا ىلع نيرم وغب ىلوتسأو نموملا دبع ىنب dis تضرقنا الو تنوات

 بلغتو مئاطلس Gi دبع نب بوقعي ةوعدب ةفيلخ نب ce نب نوراه
 هبلغو هدي نم ةموردن عجرتساف نايز نب als هملأ ىنحزو ةموردن ىلع
 ,Lis مهيديأ نم اهذخأو ميلا قحل دبع نب بوقعي Cie À تنوات ىلع

du, sa Al 
 hs هريصاح م نينس Qué cad كلذب امصتعم هسفنل اعدف

 نب بوقعيب نوراه قحلو ةياقسو نمعبسو نمتنث ةنس Je ىلع هلزنتساو
 هدعب نم ةرغطم رمأب ماقو كلانه ديشتساو هنذإب SLA ىلازاجا رث قلل دبع

salقنييفضات  lle Julةياعبيو ثالث ةنس  rs bailهبقع ىف  

 مهب ee ساف ds لبجب dal اضيا ةرغطم JUS نمو دبعلا اذهل

ls Last Rasقورمبكا  le eiرثكاو  Less Ré Lolتثدح  

 نوريثك fl برغملا ءارهعب اضيا ةرغطم لئابق نمو مارج نم ةيبصع اهب

lsةابق تاوتب مهنمف برعلا ةقيرط ىلع لكلا 5,6 اوسرقغأو اهروصقب  

 bol نم مريغ عم نوفطوم نوريثك روق اهلع pal تيطنمت ىلا ةسالجم

 روق ىفو اهنم لحارم تس ىلع ناسملت ةابق كيكيف ىف مهنمو ريربلا



 كاس

 ىيودبلا نارهعلاب رهتسم ريبك رصنم Lio su ضعب نم nes ةبراقتم
 رفقلا ىف هضعبل ,Jui كلم لظ نم حاض sarl راصمالا داحأ ىف دودعم

 ىرسق اهنم لحارم ces اههقرش ىفو fe كولملا ديس ىب تيب ىف هتسايرو
 نم ةلاحرم ىلع اهرخأ cs ىلإ اليلق ةدعاصتم اهتمس ىلع REV ىرخأ

 دقو ill نم ,LI ةبغز نبرماع ىنب تالاجم ىف ىفو دشأر لبج ةلبق
 ةبج do ةربشلا ىف ميلا نبسن ىتح عتاجاح ءاضقو ملاقثا طحل اهوكلمت

 رفقلا ىف ةاغونم ةعيلق Las لحارم سم des روصقلا هذه نع قرشلا
 ىنتعاوظ ,La as ءالوه ةرغطم نم طيهر اهرقعي II ةعيلقب ىرعت

 ىف نودربتسيو pl مهنل اذا نينسلا ضعب ءارعصلا لها نم نيقلملا

Lisىف اهلغوتل  Raeىف عازوأ ءالوه ةرغطم نمو  call Jetينو طسوالا  

slةيقي  dlقلد  LU 5 bagنب ىنتاف نوطب نم مو  Les Finesse 

 ةزيرمو افوكزونب هباعتاو قباس ابنم دع 5e ىنوطب ملو ةرغطم ةوخا
 ىناكو برغم او dal bb اوناكو ةيامل نم ملك © نميندمونب ةزيلمو

seنينطوم طسوالا برغملاب  dotةيجراخل نيد اشف الو ءارصحلا ليام  

ER UT 
fablesاوناكو ةغاوزو سادنم ةلبق وسرسلا ضراب اوناكو ةراوهو هتاول نم كلت  

 ةيحان ىف اعيج ةتانزو ةسانكمو ةطامطم ,uote منع برغلا ةيحان ىف

 ناكو pas ةبضإلالا ىر ,de ةيجراقل نيد ىلع lus اوناكف قرشلاو وهل
 ةيسداقلاب سرفلارمما خسر دلو نموهو gi ةملسم نم خسر نب ىنجيلا دبع

 ,Lis ةيجراخل نيدب sal اهب ناكف gl حلاوط عم ةيقيرفأ ىلا مدقو

 سلبارط ةيحانب ةيضإلالا تجرخ الو مل افيلحو ةينهلل ةعيش ناكو منم

sans points;نمدم ,  Les ms. B et D portent2( ( — تيصنمم Ce nom est écrit ailleurs )1( 
on lit {pce dans le ms. A. 

FA 
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 ,يقلا ىف متبلغف ةموجرو ىلع نيركنم  Elىبا ىلا اوعقجاو رم  Oldدبع

Lu, نأ 1 اوكلم رق سلبارط اوكلمف ةيضإبالا مامأ ى tal مسلا ند ele 

  allدعبل ىبا نب كلملا دبع ةموجرو نم , liéةوزفن رئاسو ةموجنرو
  dauوبأ عجرو ىنيمعبرأو ىدحأ  dec, bdةراوهو ةتانز نم هعم ىنيذلا

  passىلقسأ نأ دعب  oh deدبع  HFغلبو سر نب  ailةنتفب

 , doiربرملا نم جرأوشل بارطضاو هذه  ilبرغألأو ةيقي , Rollىسرتك ىلع

 ةرامالا  alتاعمتالا نب دمحم حرسف رفعج ىبأ روصنملا ىلا  ehىف

 ىلا ركاشملا  dasىنمعبرأو عبرأ ةنس اهمدقف ابب جراوشل برح هدلقو

 , Raiهموقبو تعشالا نبأ هب عقواف سلبارط نم ابيرق هعوج ىف باطقل وبا

 , Lasناكمب متسر نب نورا دبع ىلا كلذب ربقل راطو باطخل وبا  Gillىف

PS 5 hall نم طسوالا call dell Gb هدلوو abat لقحاف ناورمقلا 
 مانركذ  LU de Jrهل اوعيابو هيلا اوعقجاف منيبو هنيب ىلح ريدقل

lea مترامأ ou اهب bar dual xs |, FL ds AL 

Laghaal, سادنم لولت ىلع جايسلا JS لبج 0 ىف ترهات ةنيدم ءانب ىف 

UE ار الوبر ul de huile) كا 
op عبرأ ةنس اهطتخاو مسر نب نهرلا دبع اهسساف ىلش ىدأو ىف 

 دبع كله نأ ىلا اهتطخ تعستاو تندقف ةيامو  Gilدبع هنبأ كوو

 سار ناكو هدعب نم بافولا  dslةراوه عم نمعستو تس ةنس فحزو

 لا  Las oblLهرصاخل هيبأ لبق نم بلغالا ىب مهاربأ نب هللا دبع 3

Hae dl مدقتتسأو بلغأالا سس ميهاربأ كله ىأ 4 ربرملا نم ةيضابالا عوج 

 فرصناو مل ةيحاضلا نوكت نأ ىلع باهولا دبع حلاصف ناو رمقلاب هترامال هلل

DÉS, نونعم dl باهولا دبع دعب ىلوو hab هللا دبع قحلو ةسوفن ىلأ 

(1) Telie est la lecon de tous les manuscrits. 
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 هعابتا ناكو ةفالخلاب هيلع مسي ناكو ةيلصاولا ةيرفصلاو ةيضابالا سار

 نم  LAITكاملا لزي مو مايخل ف نينكاس ىماوظ افلا نيثالث مدحو

 ىنب ىف , geىبو ةوارغم نم مناريج مبراحو ترهاتب ءالوه  ésلوخدلا ىلع
 ىف  dellىنيعبسو تالث ندل نم ةتانز اهب بذخاو ناسملت اوكلم امل ةسرادالا

 ىعيشلا هللا دبع ىبا ءاليتسا ناك ىنأ ىلا ممايا رئاس ميلع اوعنتماف ةيامو

Ph ترهات ةفيدم ىلع مبلغف نمعستو تس ةنس برغملاو dass sl ىلع 

 هذه روبظب مرما ضرقناف نيبرغملا راطقأ ىن هللا ديبع ةوعد ثبو اهب مكلم

 دوف ند ةبورع دقعو ةلودلا  ët USىال ترسهاأت ىلع ةعيشلل برغم ا

DE eyes نامت ةنس برغملا ىلا هتازغ ىف ىعيبللا تالوص نب ساود ديه 

Je Ales ةليايطمو DS ةتاولر RAS تبا NES 
PUR polie SR) Las dre اهب حدو ةيضفارلا د 

 نويكملا لييغاعلا مايأ  goesسوبح ,نب  Àارد ةيومالا ةوعد ىلا عزن

 قحلو رجلا  ur Elمتوعد كنحاص رمح نب دمحم  àلصعتساو ةتانز

del نم ىلاجزلا نب gl, هاليم ىعقل روسمم ترهات ىلع هدعب روصفملا 

 ىلع اوضبقتو ةونع ترهات اومكقاو روسيم مزهناو رمخأو ديه ابيلا ىحزف
ai هذه ترهأت JS و LA دعب اهوقلط ol ىلا روسيمو dy دجأ 

xls ارارم ةتانز اههلع تبلغتو مايا رئاس ةجابنصو ةعيشلا لاعال 

 ةوارغم نم برغملا ريما ةيطع نب ىريز رثأ ىف ةفحاز ةيما ىنب ركاسع
  la] PAنقا.ىللا|ذه ناغلا كرو مو هبرح ىلآ ةودعلا ىنم رماع ىبا نب رفظملا

  OSلا د ص ل  idنيدحرولا ةلرو هداج
 لزي مو سباق ةمحانب ةيناغ ونب مهيلع حرخو نمبرغملا اوكلمو مدعب نم

  casةيقيرفأ طئاسب ىلع تاراغلا نشيو نيدحوملا روغت ىلع بلجي مهنم
 هوخد رركيو طسوالا برغملاو  Laiلهحأ نأ ىلا ىرخأ دعب ةرم ةونع
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  Liliزهاني امل اههس افعو اهوج الخو  résضرالاو .ةعباسلا ةياملا نم

 هلل , Jus Liهورواجو هوطتقخا ىذلا معرصم كلهب اوكلهو اوضرقناف ةيامل

Le fe لئابقلا ىن اعازوأ fre قرف تهقبو هدابع ىف هللا ةنس هوكلمو 

 دقو دبعلا اذهل ابب مو سنافر | حاس ناج ةيرجلا ةريزجلل مب تيهس يذلا

JUS نم نيمدسملا نم اهب نم ىلع اهوكلم ةيلقص لها نم ةينارصنلا ناك 

  Luميلع اوعضوو )1 سكيودس ةبرج لغم ةماتكو  Ltىلع اوديو
 القعم اهب رجلا لحاس  ASنم هب ركاسعلا سرمت لاطو ليتشقلا هوهس

 ةرضح  eee il elناك ل  Lalixslنم ىنيثالثو نامت ماوعأ

 ركب ىتا ناطلسلا انالوم ةلود ىف ةنماتلا ةياملا  desنم دامكلا نب ىولخم دي

  testsلئابقلا نأ الا دهعلا اذه ىلا ةيمالسالا ةوعدلا اهب ترقتساو

  ENنونيدي اولازي : ربرملا م بسب  ENو ةيجراشل  SALESمهبهاذم

poulie لوصاو مهنيد دعاوق ىف pere) ىملاوت ىلع لقشت تادلجم مهنهبو 

  2مهبهأذم  Laitsاهتءارقو اهتسارد ىلع نوفكعيو , Allمكقلخ

 ةرغطم ةوخأ و ةطامطم جد ىنوملعت امو  bo, dllدل فيض ىف

 طامطملا قباس دنعو ةريقك بوعش مو افنأ معركذرم , aléةباسنلا نم

DUR ملك سمر« ىو دل بعل 1. هلعمو mise Le pl 
 طامطم , ST dslهل اوركذي و طيشنوو همنا رخآ دلو هل  lb Lieناكو

 بقعي مو نصمليو لوكيروو 0 ىغالبو نسكامرو دلولا نم ةعبرا اولا
Lib LU ةلطايطم رعت تقرعتا هنو نقابلا SSH بععاو out. 

 دلولا نم هل ناكف لوكيرو اماو نيرغيو سنويو دومصم هنمف نسكامرو

 ناكو ندهف الو ةديسم بقعي مو ندهفو ةديسمو ماغلك ( Liنصارغصع

)1( On lit dans le ms. A .سكتوداسو Le ms. B porte DIS دسو — (2) Le ms. À porte 

HU — (3) Le ms. A porte فغالت et le ms. C Les > 



 ان

 لاقيو + ناياسطنو ىدصوو ىفغيروو ناحباس ناياملس نمف نايايلسو

 ele ضاهري نصارغصعل ناكو fable ةدوكطصم ونب ةسمقل ءالوبل

 اوهس ناتفكيلت ىنب مل لاقيو موكسو اديلجو لوكيروو ess )١( نصارصي نمف

flدمحمو نكسو نسالفسرو تيلي نمف نسالصيو تيلي ضاهرمل نأكو  

 رفاسمو نسكرامو نساقيو ont نسالصي نمو لاوكدو 2 ليدكمو

 طامطم نب اول نب فغالي امو ىاذرغو هللا دجعو عفانو ديجيروو نسولفو
 ةرقو مافيو ىنالجعو خيرو ىنسرجام dub ce Lol los دلولا نم هل ناكف

 نمو نسيمجتلعو مكسو روتو نيرقم ىجترو نمف نملجو ىجترو امهدل ناكو

 ةطامطم بوعش هذه ةروياو راطقو نوكزمو نالمكو لوكشلو روكام نملج
 ىاون ىف frs ىطاوملا ف نوقرتفم و ,all :قباس ربرملا ds ركذ &

 ناهجب نمو eu ساف نمب ام مب فورعم كلامه لبج ىف Las نم ساف

 اذهل ميلا بوسنم ابيبرغ ةبج ve ةيماحل نيعلا ىلع طقخملا دلبلاو سباق

 ةيقيرفا كلامو ةيصفشلا ةلودلا ىف اهركذ قايو ةطامطم de لاقي ديعلا

 سي مشنأو دنع سادغم لولتب مروههج نطاوم تناكو لمابقلا ىف عانوا ماياقبو

JS Jusنم  ab (elsنطاوملا كلتب مل ناكو  alتاب  ile ds 

Julةنتف ىنو ةلوصو  steتاماقم روصنملا نب سيدإب عم نيكلب نب  

 نبيدجو نم هل نيرواجما ةرباربلا عم هل تناكو ةنازع Ste مرمبك ناكو راثأو

 هنبأ ةطامطم ىف هرمإب ماق ةنازع de الب ll بورح Prés ةتاولو

 ةودعلا ىلا رجلا زاجاف هرما ىلع ةجابنص هبلغ 5 LU Ras aus ىريز

(IA ae NS SR En neريالا ع  
 she متلاجر هجوأ نم HS هرمأ ىلع Fe رهظتساو هتلج ىن اوناك ىيذلا

(1) Ce nom s'écrit aussi de cette manière HAS) Voies (2) Ailleurs on trouve ce nom écrit 

ainsi Joe 

fé: 
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Los Rebel,نجلا دبع هوخاو هدعب نم رفظملا هنبا هارجاو كله ىأ ىلا هيدل  

 ةروث دنع JS هتيالو صالخاو هناكم عيفرت ىف اهيبا ننس ىلع رصانلا

 نم عم ىناهعنلا ةازغ ىف رماع ىأ عم ابئاغ Ji دبع نب ماشه نب دمحم

 de. dure ناك
eo idنب  plisاوداكف ىدبملا  Li dard ls St At de 

 لل lat AS ناك ىنينشلا cel ىردا Ÿ كلانه sp كلهو سلدنالاب

 pelle Ji goes نب اول يا نب نالبك rl, ce lat سلدنالا

 قباس هباسغلا Last مريهاشم نم ناكو دربلا ناسناب معلا لهأ نموهو

 اهفريربلا ةباسن ريبك وهو سانود نب تالوم نب ثارح ىنب ناهلس نبا

 ىدبملا هللا ديبعل Pl بتاك سيردا ىب هللا دبع ,Last pre GLS هانملع

 سادنم ىنطوم اماو ةطامطم رابخأ نم هانيقلت ام اذه ميكذ لوطي نيرخأ ىف

 eee هنأ كلذ ىف هباتك de تفقوو ربربلا نم نييرابخالا ضعب معزف

weنب رفم نب  élنب ىروبك نب  illريشي هناكو راوه وهو  
gel Al,الا مركذ ىف ىتاي اكراوه بيبر. هنا لاقي ىذلا كيحز نب سادأ ىلا  

 m5 pi هوارش دلولا نم ةثالث سادنمل ناكو اولاق رمألا هملع طلخ هنأ

 نب نصافرأ دبعلا كلذل ras ناكو ةطامطم Lo لمفتسا املو لاق

 نطوم هوني رقعاو pal ىلع هيلغو نطولا نم سادنم Lab نصارفغصع

pal ha dass, do) Al 4 rs preteذيل  Jus ol 

 ىف bles سادنم ىلع ةتانز نم نمجوت ونب مبلغ ال هب اوقحل )0 سمنشرأو
 Lake نمو ضرالا تراو هللاو ةمراغلا هلئابق دادع

 كلذكو Re ىنودودعم ةزو ولم نع أو دانلق اك ةيامو ةطامطم ,sal p ةايغم

 برفغلاب اهدحا ناروهج منم ناكو SL ىف قارمفا Al ةتاشكو ةنود

)1( Le ms. À porte ىنسيتشرأو 
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 نمو دبعلا اذهل رصملا ةنوزام le نم رجلا ف فلش بصم دنع طسوالا
 وبأ Ras AS بكنملاب لزنو سلدنالا ىلا لخادلا ىنجيلا دبع زاجأ ملحاس

ésAiésنبدي يد  Dasنم  bdتتاح ةنس ىيعيرا كلم  
 ةنبط لزانو De سابعلا ىنب ةلود لوال ob ail برعلا ءارمأ نيبو هنيب

 ركذ eye كلذلف حا ىدنعومو نفي يب نم اذه 5,5 M نأ لمثا
 da il رات ناسح وبا ,Last fie GES ةتانز نم نرفي ىنب رابخا ىلآ هرابخا

JMنب تفوطي نب نيدم نب بيبل نب بوقعي رتاحوباو مالسالا  De 
Plةرق ىبا عم  gang Lesدلاخ ركذ اهف ناورمقلا ىلع بلغتو ةيامو  

 rune Fous, cp أومكذو Fe نم طايخ ىب ةفيلخو شادخ ىبأ

 ناكو نهيلا دبع عم لخادلا لاورز نب ناسحو ناولع نب ae ديلخ ىبأ
 di دمحم نب der ناطلس ىف fake اريما داج نب لولد Lai غنم
 ىو رجلا نم اليم رشع El) ىلع D) ىركيا دلب طتخا ىذلاوهو
 كلذب ةليغم نم قبي و Ale JEAN Lis قبي he :١ دبعلا اذهل

 عم اولوت, .ىيذلا مو ىهعقالا برغملاب رخآلا BE SRE عج نكوملا

dlهوراجاف برغملاب قحل امل هللا دمع ىب سيردأ ةوعدب مايقلا ةنيدصو  

blesربربلا لئابق  deمو هرمأ ىف لوخدلاو هقعاط  Msنأ ىلا كلذ قع  

 spires ساق. نمب Le متطاوج دبعلا اذبل ماياقبو ةسوادألا ds تلا

 اهيلع نمو ضرالا ,el Al ةسانكمو

 مروج نطاوم تناكو هانلق اكىتاف دلو نم ةطامطمو ةامغم sal مو ةنويدم

 ةلبق عب ىفرعملا Ja ىلا دبعلا اذهل sl, ce لبح نيب ام ناسملت جلو

 نم نرفيونيو ape ونب OS هتاهجو همحاوض ىف منعاوظب نوبلقتي ةدجو

(1) L'orthographe de ce nom varie dans tous les 2255, Le ms. A porte ىنوكيأ : les mss. 8 et C 

Sa; le ms. D ىدكلا Ailleurs on lit ىناكفيا 
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 ةصاهلوو ةيموكو برغلا ةيحان نم ةسانكمو قرشلا ةيحان نم منوروابحي ملبق

 ارهمأ ناك دوعسم نب ريرج نيروكذملا متلاجر نم ناكو لحاسلا ةبج نم

 فلا علاوط ىف سلدنالا ىلازاجاو Ras ىف ةرق LL رتاح ىبا عم ىناكو يلع

 ىلع ةيرقنشب fan bal نب لاله حرخو لامفتسا كلانه مل ناكف pre ريتك

 {dix dell عجار à هججو رح ىف ىءانكملا ايقش اعبتم لخادلا نهبلا دبع

 نم اهب ils 4 ةيرقنشو 3%( Gr ربربلا سار ىناككف هموق ىلع هل بتكو

 ىاوض ىلع Gb نم دشار ونبو نيجوتونب بلغت املو رماع نب RL هموق
 ةنانز متلحرف مدح لفو proc لق دق So ةنويدم ASIA برغملا

 Po نم نوصل ىلا ةنويدم تراصو LS, aille نم جاوضلا نع

 pren مراغملا مهيلع تبرضو Ro فورعملا ةدجو لبجو ةلاسات لبجب

Palالا كلانه مهنم قبي مف  one lesمهفمو مفلاب  Laىف عاذوا  

 مهنم ةليبق ىو رفص نميو اهنهب Le ساف ىجاوغبو ميلا op ددم لئابقلا

 als نمو ضرالا ثراو هللاو (dass ةرواجم

 ىنتاف دلو نم مو ةرغطمو ةيامل sal ةروفطصب اهدق نوفورعملا مو ةيموك
 ةموردن 2 ,ml ميوعش تعرفت اهنم نوطب ثالث مهلو sos اك

 نمو ةنارفو ةنافهو ةدرفو ةسرحو ةطوفن ةموردن نمف لولي ونبو ةراغصو

 gi ةليتام ةراغص نمو ةغلاوو ةراومهو ةشمبهو ةومتوو digue لولي ىبب
 نب رودصم نب ىتاف (ppp ةباسنلا مهنم ةطوفن نم ناكو () ةسابح

 برغملاب (das nl كداكو ميبتك ىف فورعملا وه Lio Lis نب سيم

Luiناسملتو لوكشرا ةيحان نم رجلا ىيسب  osةروفوم ةرثك ميل  

 ةدماصملا او هاظ Le نيدحوملا JUS مظعأ نم bal bles ةبوهرم ةكوسشو

 ,trie هبحاص سوملا دبع ,Le اوناك ,Le هديحوت ةملكو ىدبملارمأ ىلع

(1) Dans les mss., l'orthographe des noms qui précèdent varie beaucoup. 
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bonsنم: ناك  Se505 غتاتومب دحأ دباع  well dueنيا  deنب  

ceنب نآورم نب ىلعي نب  pasني قع قب  ur yeleرممألا  utنب ىبوم  

 نيدحوملا ةلود اوهروم هبسن اذكه روفطص ىب غيازرو نب ىبحي نب هللا دبع

 نب سيق نب جدوه نب طامطم نب روفن نب روفطص ىولوقي 3 روفطص ىلا
wasىبأ طخ ىم لوقنم هنأ مضعب ركذايو ريضم نب  osدنحاولا دبع  

 انركذ NE ناليغ سمق ىف ممياستنأ Le نموملا دبع نب ىسوي ىب عولخما

 4 ىلع Jou le وملا سبع كيشما نيا دعا lis امد ف جحص ريغ هنأ

Eraنم تسيل ءامسالا هذه ذأ  lolابلك هارت اكىه اهنا ربربلا  dus 

 طيلخت طامطم ىلا pale باستناو Ras نوفورعم ةرباربلا نم اوناك روقلاو
 ,all ممم كش الب نمومل دبعو عمجا pal ةباسن دنع ناوخا اهناف اضيا

 منطومو مفارشاو متاتومب نم اذه نموملا دبع ناكو كلذ ىوس L معا

 مجن الو قرشلا ةيحان نم نينه ىلع لطملا Jad ىف نصح وهو تراركاتب

 ني ذاخحإو ناطلعي Jia معلا بلط ىف لصحترا بسشو gas نموملا دبع

 Lars ناكو ىسفوتلا مالسلا دبعو ةالصلا بحاص نبا لقم اهتهشم

LSجملا عمجف وهو  aىف :نيحم  ARSمالسلا دبع كله مو  erو  

ais3 اكو هنونف ىف دعب هذيملت  sasشدلطعت مالكلاو هقفلا ىف ! 

 ىدبملا ترموت نب دمحم هيقفلا ربح ei ةءارقلا ىلا هدعب ذيملتلا

 مو سوسلا ىلا ةمسن ىبوسلا هيقفلاب كاذذآ ىزعي ناكو le ىلا هلوصوو

 برغملا ىلا قرشملا نم هلاحترأ ىف ناكو دنعي ةيلبع حضو ىدهملا بقل نكي

 ثبو معلا رشمب هققيرطو هناش ناك ىذلا ركنملا ريهغت عم هسفن ذخأ دق

 مدقو ةماما ةيرعششالا ةقيرط ىف هل ناكو مالكلاو هقفلا سيردتو ايتفلا
dat,وهو  Last costىلإ, ناسك معلا ةبلط قوشتف هانركذ اك برغملا ىلا  

 هبالهتسال هيلا ةلحرلا ىلا اضعب عضعب بدنو كلذ 3 اوضوافتو dés ذخالا

 عا



 ديار

 هناكم ىلع نوملا دبع اهل بدتناف همولعب رطقلا قاحتا ىن ةنملا هل نوكت نإو
 4 هبيغرتو CL ةياجب ىلا لحتراف هتوادبل رفسلل هطاشنب نسلا رغص نم

dsهيقلف ناسملت  Jokeةرفنلا اهبحاص ميرعلا ىنيبو هنيب نيكحكسأ دقو  

 هيلا لوسولاو هقياذا نم هعنمو هنم هتراجأ ىلع نوبصعتم لكايرو ونبو
 معلا ةبلط ةلسر هملا ىدب بيغرتلا نم هدنع ام نوملا دبع هيلا ىقلاف
 هنع ذخالاو el de نموملا دبع قكعو ناش رمغ هنأشو اهاعوف ناسملتب

 مامالا هرشأو معلا ىف قذحو هتباكع ىف برغملا ىلا Jet هماقمو هنعظ ىف

 re ملعتلا ىوولاو مفلا نم هب هللا هصخ امل برقلاو ةيصوصخل ديزمب

 دفاوشلا نم هيلع ربظ امل هتفالخل هلموي ناكو هعقباك ريبكو مامالا ةصالخ

 برعلا نوطب نم Let برغملا ىلا مقيرط ىف اوزاتجا املو كلذب ةنذوملا
 ةيطم هذي اهراف اراه هيلا اوبرق ةيدملا els 3 لبق عانركذ ىنيذلا

 مكبكري رامحل هوبكرا هباعتال ,Jess سوملا دبع هب رثري ناكف هببكرل
Jradةغربب هل عيوب املو ةموسملا  dauةيام سهو ةرشع سه  nil 

 ىف منيب ,els شكارم طولزان ةنوتمل اوبراحو ةدماصملا ةملك هتوعد ىلع
 مامالل ليقف Al نيدحوملا نم Less كله ةديدش برح اهتلزانم مايا ضعب

 وه WE نموملا دبع لعف ام مهل لاقف موملا lu اوكله دق نيدحوملا نأ

 املو دحا كلبي مف سسوملا دبع ىقب ام لاقف ءالبلا نسحا دق مدالا هداوج ىلع

 بارتساو نوما دبعل aval هقفالخب دبع نيرشعو نمتنث ةنس مامالا رضتحا
 عدص ىتح درمأ يدأو ىدهملا نوم كف A Co ىمب ةيبصعلا نم هول

 مامالا دبع ىفماو هترهاصمم ةدماصملا رمبكو ةتاتنه ريما صفحوبا يشلا

 Liu ضبنو (Rs see ةفالخو نيدحوملا ةهحايشب ديتسأو AL ماقف هيف

 à cl 4 Lens لحترا à ةراغ هل تنادف برغملا 35 ىلا نمثالثو عبس

 ةيموك ىلا 3 ةنويدم ىلا 3 نسانزي ىنب ىلا رث ةسلاطب ىلا 3 ةيوطب ىلا
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 ممناريجو , Lis, alهموقب هدضع دتشاف ةرقكلا ىن مولي , G lasهرمأ

 برغملا ىلا عجر املو هقفالخو نيدحوملا نمب هناطلس نيكمت ىلع هوعياشو

  guiكوتساو هراسسما  deهمزقىدتيب] تسر  daةركسعلاو اهملا
 هيلع  céمايقلاو ةفالخل ريس لم شكارم اونليوتساو برغملا ىلا مروج

 هونبو نموملا دبع مب دضتعاف ةعفادملاو عيوسعي نع بذلاو ةوعدلا رمأب
 ةكلذفو باتكلا ةحتاف عتناكمل اوناكو ةلودلا رئاس  ddىف كلملا مَقفناو

 ( grزيبجت ىنراطقالا متلكاو ركاسعلاو  USاوضرقناف كلامملا يو دتو

 ىقبو  ailleةمراغلا لئابقلا دادع ىف مو منم دباع ىب تيبو ماياقب ىلوالا

Pres, GAS معوضينو فسعلاو مرغملا لمحب ملهاك ةتانز تلقثأ دق 

 عم  filesباذعلاو لاكنلاب حارخل ءاضتقاو لذلاو نسف موس ىف ةصاهلو
  17هيبيياهب تالا كلاي وسلا

ame ماملالاو رتبلا رباربلا نم ةسيرض نوطب نم ةغاوزو )0 ةواوز نع sad 
 مم

 نب ىرض نب ىبحي نب ناكمن دلو نم رتملا ةرباربلا نوطب نم ىنوطبلا ءالوه

 وه ble BL نال ةنانز رباربلا نم ميلي ام برقأو رتبالا سيغام نب كيجز

siseبرس  à Rasنم خقيترارزراباف اور  
 ربرملا ةباسنو مرح نبأ كلذ ركذ ةماتك لئابق نم ةواوز نأ لاقي دقو منوطب

(1) Ibn Khaldoun fait observer, dans différentes parties de cet ouvrage, que le jnom de Zewawa 

 - . Il paraît, cepenةذأوز  , donné à la tribu qui descend de Dari, doit s’écrire 0ةوأوز

dant, avoir quelques fois confondu ces deux noms. 
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Lelأو دانلق اك ناك هد دلو نم منو دعي  a,هركذ أم ىدنع  wمزح  

 ربرملا ةباسن دعيو هللا )1( ديبعل هماتك عم عيشتلا ,dé نطوملا هل دبسشيو

 ىنبو ةلادشمو نيك ىنبو شكيلم ,us LUE (db as LL) ممل

 لاقيو ةنارم ىنبو ةوالكزو ةجومو ةجلزوو ةنيفسركو تيزوك sus) ىقيرز
 ديعلا اذهل ةروهشملا ملئابق نمو ملعا All, detre نم شكيلم ىنب نا

 غروتيونبو نادرغوب وخبو 6 ىنام وفبو 61 نورتي ونبو SG وغبو ربي و خب

 ,LAS sas نيربغ ونبو Line sas coute و نيو بيعش ونبو فسوي وبوغبو
 اهنم Lib ةجابنصو ةماتك ىنطاوم ىنمب ام ةياجب ىحاونب ةواوز نطاومو
 se» لغم كلاسملا اهرمخ ىف لضتو راصبالا Like دترت ةرعوتم ةقهاش الابج

 لسمو دهعلا اذهل اهب رهشي ol رجت نم ءارعش ,dus ىريز لبجب نيربغ

 ملقاعم م صعاوهو سادتو Le نمب ام ملبجو (4 aile sk نسوارف ىنب

 0 لا 3 ايبلع ,JL لودلا كعزازتعالا 4e ميلف مدوصخ عفماو
 Las ف ناطلسلا ىلع ,xl هقهاشب عنتمأ دق دبعلا اذهل مهلك نأ عم

xlىف ةروكذم تاماقم ةجابنص ةلود ىن عل تنداكو هجاره ىوناقو  

 لدتقو ةلودلا لوا ذم pal ىلع مهل ءارهظو LS ءايلوا اوناك ,Le dl مسلا

 همابتال اناجا نب ces) RÉ مبب Ab, «sol ىف روصخملا نبي سيدا

 مهب ,loué مهتحاسب ةياجب كلذ دعب داه ونب Last رث داهح pal ىف هايا

 اضيرمت الا دهعلا اذه ىلا مهناعذا لصتاو ةلودلا رخا ىلا مهل اونعذاو اوداقناف

 نستاري ىنب ,el تناكو مهلابج ةعنم قوثوملا هيلع ملمحي مرغملا ىف
 كا نالطتملا كلغتا ,nue els ميتاتومب نم دمصلا دبع ىنب ىف مهنم

 paul so دمصلا ديع oi نم مييلع Lac طسوالا برغملا ىلع نسف

)1( On lit dans tous les mss. كيبل دك (2) Le ms. 8 porte 3» à) — ) Le ms. C porte 4 

— (4) Ce nom est écrit et ponctué d’une manière différente dans chaque ms. 
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 الو مرمأ ميلع تكلمو مهب اهناش لعتتساف داولا نم ةرشع اهل نأكو ىسمت
 ام دنع نجرلا دبع يباب SN بوقعي هنبأ ىلع ىنسحلا وبا ناطلسلا ضبقت

 هوعجرف dla هرثأ ىف حرسو ىيثالثو عست وأ نامت Liu ةبجتمب هركسعم نمرف

 نتاري ىنبب us قحل مرابخأ ىنركذن اهسح كلذ دعب نم هلتق 4 هاقتعأو

 ىلع جورسفلل ىلا اعدو dus هبشو dal ميلع هومف title نم رزاج ءالوه
 ABOU تع اهموق تلجو هتراجا ;à sl هذه ىسمهت ترمتف هعزب هيبأ

 ىمن À Ab همالسا ىلع اهينبو اهموق ىف هلومأ نسخ وبا ناطلسلا برسو

 برعلا دالب ىلا Lire حرخو هدهع هيلا نذبنف ههيومتو LS ad ابيلا

 pes نم دفو ىف نسا ىبا ناطلسلا ىلع تمدقو مرابخا ىف دعب ركذن اك

 2  دففولا زاجاو اهتلص نسحاو ابعركت ىف ناطلسلا غلبتساف Las ضعبو

 ملف ةغاوز اماو ةغاوز ج تيبلا اذه ىف ةسايرلا لزت مو اهنطوم LI مب تعجرو

ssلعن ام ملاوحا قيراصتو عرابخا نم انيلا  Lasنوطب ةثالث ملو مالقالا  

 نب نوفمت نب él ونيو غاوز نب (() كيجز نب لمطأو ونبو غاوز نب رمد ىثو
 سلبارط ىجاونب Res Jul ىف عاذوا و sv ونبرمد نمو غاوز

 ةنيطنسق تاهج ىنو رمدب فو !all Jai كلانه ;FD اهيرارب ىف نوقرتفم

 DAY ىجاونبو fre MEL se cils dus كلذكو ةغاوز نم طهر اضيا

gi a,رسال  
(1) Le ms. C porte das) — (2) Le ms. D porte ىنحام 

 عون
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jaiةسانكم نع  plusةربارملا نم را لا فطصرو + نوطب  

 نوطب VA ىبحي نب ناكميو ىبحي نب اناجوخاوهو cé نب ىنطصرول ناك

 نوطب ةعبرا ةجانترو ونبو ةنكم لاقيو ةتكواو ةجانتروو ةسانكم مو
dessuقباس دازو () ةطينركو ةسلاطبو ةتسكمو  Gest,ةطانه منوطب ىف  

 ىغيو نيهلالوت ىنبو نتلصي ىنب LS نوطب ىف اودع كلذكو ةلالوفو
Spلاغوف ىنبو (3) نترج ىغبو )2(  LUSمدنع  Lis D Lai 

 ةتلفيروو ةفهنوو ةراصغقو Cons), sep 0 سالفرو ونبو تاوتح ونيو تالومم

 ىداو ىلع fables تناكو ةسانكم نوطب ىف نوجردنم ملك فطصرو ىنوطبو

 ىاون نم كلذ ىنمب امو رجلا ىف هبصم Ji Lula هالعأ ندل نم ةيولم

 سيرفأت نب لودجم ,al لوري ىبا ىنب ىف ,lue paul تناكو لوستو ىزات
 تداكو ما خفلا دنع ةودعلا ىلا منمزاجإو سانكم نب css نب سيدارف ىبا

 نب ايقش لخادلا نهرلا ديع ىلع منم حرخو ةرنكو ةساير سلدنالا عل
 8206 ةسسفنل ,Les ةيرقنشب ,{raie نيسجو ىدحأ ةنس دحاولا دبع

 هنيب تناكو ىطافلإاب بقلتو دمحم ىب هللا دبع ىستو ىلع نب نسحأ ىلا

 ,Re نم ناكو هتلالض رثا ,Le هبلغ نأ 4 بو رح نمهرلا دبع نمبو

 ىيشلا هللا ديبعب لصتا لزانم نب سوّبح ىب Los ةعيشلا ةلود دبعل

(1) La ponctuation de presque tous ces noms varie dans les mss. — (2) Le ms. B porte LP م 

— (8) Le ms. C porte ققوجح — (4) Les mss. A et 0 portent س ; و 



 كاك

 ةسامل#و سافو برغملا هل جختفأو ترهات هالوو هناملوأو هداوق مظعأ نم نآكو

EEEنو نب نملسما »اجا  adكله رق برغلاو فمات ةبثلر  
 y نهبلا ديعل ,Les ةعمشلا نع فرخ اف هماقم اديج dl ماقاف

ailسئلدنالا ىلا زاجأ 4 ةيناوملا ةيالو ىلع ةوارج ءارمأ ررخ ىنب عم  

 رت متوعدب ناسملت bass ىف des ed هنباو رصانلا مايا تايالولا كيو

 هع نب de نتلصي نب نطايف هوخاو دمج نب )1 لصي هنبآ ماقاو كله
 ىيوف برغملا ىلا رماع ىبأ نب Bt زاجا نأ ىلا ةيومالا ةلودلا لظ ىن ةلاصم

 [omis ةودعلاب ةسانكم ةساير نأ رث هركذن اكةساملج ىلع aug نب لصي

 ,LUS LL تراصر LME ا

 ةسايرو لوري ىبا نب نالصم ىب لوساو ىنبل ابيلا امو ةسادجت نطاوم ىف
 نب لسات ىبا نب ةيفاعلا با ىنبل ةايلمو ةيولمو لوستو ىزات تاهجب ةسانكم .

lei 4ىبا نب  Jeمالسالا ف نمقيرفلا نيذه نم دحاو لكلو  ds 
 هركذن ام ىلع dise ى هبا 17

 ةسانكم ىنم اهلاعإو dalle كولم لوساو cs ds نع ربخأ

 debit برغملاب bas امل برعلا نم مسورو Rd نع sx) pol نم
 د يمدد أذه de» عمجأ املف ةرسمم ةنتفب برغملا راطقا تجامو عاقصالا

cars)اوضقن متلاجر نم  il dellدوسالا ديري نب ىسمع ميلع اولوو  

 نم ةيامو نمعبرال ةسامل# done اوطتخاو pie سورو برعلا ىلإوم نم

(1) Dans quelques mss. ce nom est écrit لصن et Je 
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  5,4لخدو  SLىف ةيحانلا كلت لها نم ةسانكم  ausمريمأ اوطخم رم

 ىلا ليج ةنق ىلع هوعضوو افاتك هودشف هلاوحا نم اريك هيلع اومقنو ىسيع

 سه ةنس كله نأ  saugeىبا مريبك ىلع هدعب اوعقجاو  pliوكمي

 نالصم ىنب لوساو نبأ  Mنم .مر وقح هوبأ ناك لوري ىبأ نب  keمعلا

  siىنمعباتلا كرداف ةنيدملا ىلا  ehةمركع ىع  dsسابع نبا $=

 نب ىسيعل عيإاب ىذلاوهو ةيشام بحاص ناكو هخيرات ىف دمج نب بيرع

 ةءاجخ كله ىأ ىلا هرمإب اوماقأو هدعب نم هوعيابف هتعاط ىلع هموق لجو ديوب

Lie ايصابأ ناكو هتيالو نم dau ةرشع ىتنغل ةيامو نيتسو عبس di 

 هنبا يلع اولو كله الو سابعلا ىنب نم ىدبملاو روصنملل هلع ىف بطخو

 نمعبسو عبرا ةنس هيلع اوضقتنا رث ريزولاب ىدي ناكو سايلا  opelاولوو
«sos Rae أريمأ لزي مف روصنموبأ dis, مساقلا ىبأ نب عسيلا set هناكم 

 روس  taleعبرال , atهتقيالو نم ةنس , JSهدهع ىلعو ايرفص ايضابأ
 ىذلا وهو ةسالعب مكلم لمت سا  slأهديستو اهءانب , Lisعناصملا ابب

oeil Sal, ءارصحلا دالب خو دو ةيناثلا ةياملا رخآ ابملا Jul, روصقلاو 

 نب نهرلا دبعل رهصأو ةعرد نداعم نم , puراردم هنباب ترها بحاص

D lol at ورا «cu ىف 

 اهنم دحاو لك مسأ نادلو هل ناكو هتقيالو دما لاطو رصتنملا هبقلو رازدم

 دبع تنب ىورال اهدحا نوهم ( urمسر ند  dut Si Jessدبع ايضنيا

 ىلع دادبتسالا ىن اعزانتو ىقتلرخالاو ىهرلا  Legتالث اهنيب بر تمادو

 راردم اهيبال تناكو نينس  dasleبلغ ىتح هعم لامف ىورأ نبا ىلا

ele رف هرمإب ديتساو dl علخ نأ تبلي مو date نع هجرخاو olal 

(1) Dans les mss. A et B ce nom est écrit م — (2) Le texte paraît altéré ; je lis وقمد وبأ 

 5 وبأ



144 1 

 4 ؛هرمأ ىلآ اراردم اوداعاو Less ىلآ راصو هوعلخل هتنيدمو هموق ىف هتريس

 هيلا هتيغاصل هترامأ ىلأ ةيقسرلا Lol نوهم ol ةداعإب هسفن تدح

salاوعجرو  ulراردم فامو ريمالاب ىزعي ناكو ) ىقتلا نب نوهم  pi 

 ىف نوهم هنبأ ماقو هكلم نم sarl سمحخل نمسهو ثالث ةنس كلذ
 قوقو su LS دمحم هنبأ ىلوو نيتسو تالث ةنس كله نا ىلإ هدادبتسأا

 ىيشلا هللا هيبع قحلو هرمإب ماقو يصقنملا نب عسملا ىلوف نمعبس ةنس

dal,مساقلاوبأ  datesىلع ناكو اهناش ىف هيلا دضتعملا زعوأو هدبعل  

 ةداقر كلمو بلغالا ىنب ىيشلا بلغ SAT اهسبحو اهب بارتساو هتعاط

 ىف عسيلا هيلا حرخو dans ىنم هنباو هللا ديبع Dh هيلأ ىفحزف

dosةساملجي هيلع مكقأو ىعيشلا هللا دبع وبا همزبف ةسانكم  A5, 

 do اهل عيابو اهسبحم نم هنباو هللا ديبع (grd نيعستو تس هنس

 ةماحخ تالاجر ىنم JA aile ب el dulké ىلع ىدسملا هللا ديبع

 نمو oh al, fall ىلع dalle لها ضقتنا 3 ةيقيرفأ ىلا ىرصنأو

 نب ريمالا نهم نب ,Al bail نمعستو نامت ةنس ةماتك نم هعم ناد
 ناكو هركذ مدقت ىذلا 8 ىقتلا نبأ وه هوبا نوهمو لوساو هبقلو راردم

elسارل هتيالو نم ابيرق كلمو  QUIماقتساو دجا هوخا ىلوف ةثلاغلا  

 برغملا ىلا ةسانكمو ةماتك EF ىف سومح نب ةلاصم فحز ol ىلأ هرمأ

 soil هللا دهبع هبحاص ةوعدب مذخاو برغملا خودف ةيامئالثو عست ةنس

 Lake ىلوو راردم نب ones نب sel اببيحاص ىلع ضيقتو Le ختتفأو

de Lolنب دمحم نب زتعملا  jolisبقلتو دبتسأ ىنأ تبلي ملف راردم نب  

 هنبأ هدعب ىنم ىلوتو ىدبملا كلبم ليبق نب معو ىدحا ةنس كلهو زتعم اب

 dit où نم dos كله 3 أرشع نكمف زتعملا ىنب دمحم رصتنملاو با

(4) Les mss. B et C portent غبلا — (2) Ici les mss. portent قعلا قمل | ou ىبل أ 

 ماس
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 وكمس رصننملا  RES tréدرغصل درمأ ربدت هتدج  JE àهع ىبأ هيلع

  CHIهملع بلغتو ريمالا نوهم نب لا , fitونب هنع  aneهللا

Ly ses Les Los, ديري ىأ ةنتفب مث ترهأتو ةيفاعلا يأ نبأ ةنتفغب 

  gsهسفنل  loseذخاو سابعلا ىنبل ءاعدلاب  coliضفرو ةنسلا لها

  dés, Ulهلل ركاشلا بقلتو , glةكسلا  dalىست تناكو هبقلو

 ىتح لدعلا ةياغ ىف ناك هيف ل مرح ىبأ يكف خخ ةيرحاملا ماردلا

  lsىتفلا نم ديبع ونب هل غرف  Liesدعم هللا نيدل زعملا مايأ بتاكلا رهوج

  2لج كلغف نيعبرأو حج دس ةنس برغملا 4 متاملوأو ةجابغصو ةماتك عوج

uw لابما لع تادكسات pes ىلا خفلا نب دمحم رفو ابكلمو dalle 

 لخد 0 ماقأو ةسالجم  duesهب رذنأو ةرغطم نم لجر هفرعف أركفتم

 عم ناو مهقلا ىلا اريسأ هداقو رهوج هيلع ضبقتف  elساف بحاص ركب نب

  6هكدا  Us oh ai AJضقتنا  de callةوعد هب تشفو ةعيشلا

 ةتانز ذخاو ةيومالا , SI dellرات رصفتسملا , 26 Liliركاشلا دلو نم

AS نيسهو نمتنث ةنس des pol هوخأ هب بثو مث هللإب رصقنملا بقلتو 

 ماقو  ilةسانكم رماو ةدم كلذ ىلع ماقأو هللإب زتعملا بقلتو هناكم

 رماو لالحنالا ىلا اعادت دق ذّمموي , dlلعفتسا دق  callنأ ىلا ميلع

  eeةوارغم كولم نم لوغلف نب نورت  Lake Aنيتسو تس ةغس

 هملأ ز مبو  eeزمعملا  one Ltهتريخذو هدلب ىلع ىلوتسأو هلتقو

Pia ile لوال كلذ ناكو ga باتك عم ةبطرق ىلا هسارب عبو 

 هلا يدستحاو 4 بسنق زماع نا  beeوهوا  Laا 25 0007
 ةوعد ماقاف ةسامللح  Lil plisبرغملا فراصمالاب مل تهقا ةوعد لوا تناكف

 ةوارغم مم ليداو عمجا برغملا نم ةسافكمو راردم ىنب رمأ ضرقناو ىعقالا
  op Seهناجس ءاقملا هلو هدحو هللرمالاو ملود ىف هركذ ىتاي اهسح
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 مملاوحا فيراصتو

 نم ابهلا امو ةايلمو ىيسركو ةيولم ىنطاوم لهأ ىنعاوظلا ةسانكم ناك

 cut لساب ىبا ىلا ,Rat ىف نوعجري ىاكلو لوستو ىزات جاونب لولتلا
del Aفيسرك دلب اوطتخا نيذلا مو لو زب = نيب  LL,2 ىزات  

 سوبح pt ةلاصمل ALI QUI ىف ,Raul تناكو (gi لوا ذم كلذ ىلع اولازي

 folle مظعو all ىف Brel لهختساو لساب ىبأ نب ةيفاعلا ىبأ نب ىسومو

bals,ةسرادالا نمبو منهب تناكو ىاكل ىلإ ىزات ءاحنإب ربربلا لدابق ىلع  

 نم ريتك ىلع منوبلغي ,lle بو < نقف دهعلا كلذل برغملا كولم

 برسعملا ىلع هللا ديمع ىلوتسا الو مهلا نم Ra لزن ناك امل اهيحاوض

 نم سوبح ىب Îles ىناكو هعمشو Ab), ms نم اوناك opel لصف تساو

 سحر LE برغم او ىرهات dan هالوو هيلا هشايحنال هداوق ربحا

dlaبرغملا ىلآ  Liu colسمح  LUN,ىلع مث ساف ىلع ىلوتساو  

alleسافب هترامأ نم سيردا نب ىبحي لزنتساو برغملا ناش نم غرفو  
 هع نبال ذننيح دقع ساف ىلع اريمأ هاقباو ىدبملا هللا ديبع ةعاط ىلا

 هراصماو برغملا ىاوض élu ىلع ةسانكم ريما ةيفاعلا ىبأ نب ىسوم

dl dsمهقلا ىلا ةلاصم لفقو فيسركو ىزاتو لوستب لبق ىنم هلع  oh 

 able Quest cp ces ةضقانو برغملا رما ةيفاعلا ty cuse ماقو

 برغملاورغ ةلاصم se اذذ هيلع ةرهاظملا نم هل piles ناك Le ساق
Liuىبأ هأرغأ حست  Siةيفاعلا  céسيردأ نب  Quaiهيلع  
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de sp), ةرصبلاب هع ىنبب قحلف هلع نع هدرطو هأفصتساو 

 ىلا لفقو ىاتكلا اناكير ساف ىلع ةلاصم  ohىبأ نبا كلم مظعو كلبف

 تالث ةنس سافب رات رث برغملاب ةيفاعلا  sieنب مساقلا نب دمحم نب نسحلا

dis نمح ىلع ساف لخ دراما 3 هنعطل ماها بقليو اعاجت Lens نأكو سيردا 

rl ىنبا y) Ds رث هقعمب ىلع سانلا عقجاو اهملاو blé, Jai, اهلها 

 اوفحازتف ةيفاعلا , ST Coastىداوب دبعلا اذبل ىرعيو سافو ىزات نمب ام

 ىف ةيفاعلا ىبأ نب ىسوم نب لابنم كلهو منيب بره ندتشاو ىنحاطملا

 ضقتناو مل ةبقاعلا تناك مث ةسانكم نم ىنيفلا  Sueعجرو نسحل

Sal نادج نب دماح نيو رقلا ةودع ىلع هلماع هب ردغف ساف ىلا الولغم 

  ec al dues satا و 0
  HT Cieسلدنالا ةودع  LSنب 0 ةبلعت ىب هللا دبع ابلماع لتققو

Qué نسل dalle ادماح بلاطو las هاخأ هنناكم ىلوو sure نب براك 

 هيأ  alsطقسفروسلا نم نسل ىلدتو تيبلا لها هامد نع اهفاحت رارفلاب

> Lee Ju تالثل سلدنالا ةودعب ايفخخسم تامو هقاس ترسكنأو 

 ىلوتساو ةيدبملاب قحلف ةيفاعلا ىبأ نبا ةوطس نم دماح  pptةيفاعلا ىبا

 ىلع  Bbحجج برغم او  delةسرادالا  dieمايو  dlرجيم ةعلقب منصح

 قيام بشل  dep, 5eملط ا ا
  gasىلا ضبنو مراصحل جفلا ابا هدئاق  ledsنا دعب ةرشع عست ةنس

de Ji نميو غلا ةردعب ةلزناو نيدم tal sal برغل كم ىلقسا 

 ىلا فحزو ةبلعت نب دمحم هب لزعو ديزي ىبأ نب لاوط سلدنالا ةودع

 نب ىسيع نب شيعلا ىبأ نب نسل اهبحاص اهيلع بلغو ابكلمف ناسملت

 هللا هبع نب ناهلس بقع نم ناهلس نب دمحم نب سيردأ  alسيردا

(1) Les mss. 8, C et D portent ici dk 
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  0 13 01هدعي يرغلا  EMةيفاعلا لا"  ulاذنه

 هبعزاو ناسملت ىلع  reدقو ساف ىلا عجرو ةيولم رئازج نم ةليلم ىلا
 دعولاو ةبراقملاب هبطاخ برغملا ىف هتوعد تشف ام دنع رصانلا ةفيلخل ناك

 ضقنو هتباجأ ىلا عراسف  dellىلع رصانلل بطخو ةعيشلا  leهلع

 ىنملصي نب ديج وهو ةلاصم ىخا ىبا هدئاق ىدبملا هللا ديبع هيلا حرسف

Lies ىدحأ ةنس هبرح ىلا ركاسشعلا ىف Cas ob 06 AS 

 ديج هقهب مث امايا اوفحازتف نوسم صخنب ةيفاعلا ىبأ نب ىسوم هيقلو
 ةيفاعلا ىبأ نبأ قحلو همزهف  Joursحرفأو اهب عنتماف  lasجف ىبأ

 ضبن مث هركسعم |اوبينو هومزهو هوعبتاف ةسرادالا نصح ىع  dusساف

  gas jiناك ناد نب دماج اهيلع ليعتساو همبأ ىلا ىنوم نب نيدم
all لهأ ضقتنأ مث برغملا خود دقو ةيقيرفا ىلا ديه لفقو de ىف 

 راو هللا ديمع كلبم دعب ةعيشلا ىلع  ur elنب نهرلا دبع نبركب
 لهس  de clنادج نب دماح  diةيفاعلا ىبأ نبا ىلا هسارب تعبو

 داق ىعقل روسيم قحزو برغملا ىلع ىوتساو ةبطرقب رصانلا ىلا هلسراف
 ةنس برغملا ىلا ىيشلا مداقلا ىبا  ASةيفاعلا ىبا نيا ماخو نيرشعو

 نصحب مصتعاو هناقل نع  Gags, ASلزنتساو اهرصاحل ساف ىلا روسمم

 ساف لها رذنو ةيدبملا ىلا هصختاو هيلع ضبقت مث اهلماع ركب نب دجا

 مساق نب نسح مسفنا ىلع اومدقو اوعنتماف هردغب  Pole, SATروسيم
 روسمم لبقتف ةواتالاو ةعاطلا مسفنأ ىلع اوطرعقشاو مسلا ىن اوبغر ىتح ةدم

 , leىبأ نبأ بيسح ىلا لصتراو سافب هتيالو ىلع مساق نب نسح
 بورح اههنيب تناكف ةيفاكلا  Aىلع ضبقتو روسيم هبلغ نأ  Alىروبلا

 ىلا هب رهظطو  del, dellىلا برغملا لاعا نع ةيفاعلا ىبأ نب ىبوم

 رم املو oh ىلا لفقو ءارصصلا دالب نم اهءارو امو طاطوو ةيولم ىجاون
FF 



 )اع

JLهل افطالم اهبحاص هيلا جرخ  Calىم ميهاربأ نب سيردأ وهو  

 هتعن del هيلع ضبقتف ربكالا سيردا et هللا دبع نب ناهلس دلو

 عبرأ Li oh ىلا ريسلا ذغاو منم ىسيع نب شيعلا ابأ هناكم ىلوو

 Lo اهكلمف برغملاب let ىلا ءارصحلا نم ةيفاعلا بأ نب ىبوم عجرو ني سشعو

ddeابا نسلددالا  casد2 ردم ىدللا وهو ىدزألا كرا نب  PES OO 

 تعبف رصانلا بطاخو طاموك ةعلق ةيفاعلا ىبأ نب ىدوم Ja انهصح

 لوكشراب مصتعاو شيعلاوبا اهنعرفف نأسملت ىلا حزو هلوطسا نم اددم هملا

 مصتعاو روكنب شيعلا وبا قحلو نيشعو سمح ةنس اهيلع هبلغو هلزانف
 ا ل 4 ير ول مع tua ullés يب ىتلا ةعلاغلا
 ile نب عيدبلا دبع“ اهبحاص لتقو اهيلع بلغت مث ةدم اهرصاخ روكن

 هقعلقب سابعلا ابا رصاخ ركاسعلا ىف نيدم هنبأ حرس مث متنيدم برخو
 ىعقالا يغلب ةيفاعلا ىبا نيارما لمقتساو اهيلع مسلا هل دقع ىتح

 bus طسوالا برغملا بحاصو ةوارغم كلم ررخ ىنب دمحم لعب هلع لصتاأو
 كلهو اهرصاخ ساف ةلزانم ىلا نيدم du تعبو Let ىن ةيومالا ةوعد

(susكلذ لالخ  Lauماقو نيرشعو عبس  AAدقعو هموق ىف هرمإب نيدم  

 ناد nl ديب هذي تلتاو برغملاب dut لاعا كعارضانلا هل
 نب رذنم هيضاق رصانلا تعبو برغل اعجارتو اهنيب ام دسف مث Last نمب

 سجح ةنس هب قحلو هدارا اك كلذ مف ae old, Label ةفراشمل ديعس
 لماع ىاذهل ركب نب دجأ عم روصنملا ركسع نم DE ىروملا هوحأ نيثالثو

 70227701 7 ,ph | تاق هيلا ركب نب دج ناصف تيري ob at gi دعب ساق

 ]دل ue, lus أننا كا
 ىبأ رخألا () اهيبا عمو هعم هيبا لاعا مدتقاو نيدم dual ىلا ىروبلا

(1) Telle est la leçon des quatre mss., mais il faut certainement lire Las 
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 دقعف ,DANS سه ةنس رمانلا ىل ىروبلا زاجاو GA تالث اوناكف دقنم

 (A5 رصانلا دقعف ىنيعبرأو سج ةنس كلهو هبلقنمو هتدافو مركاو دل

 La eh ساهي ادم يسن ياس ا ا
 كافه م Lara ننس ىلع ةماركلا اهارجاف رصانلا ىلا روصنمو شيعلا وبا

(yoةوارغم بلغ ث [ضايب] ةنس هلع ىلع دقنم ىأ هيخال رصانلا دقعف  

 هبيحابم نه ةسادحمم اوحاراو يرغلا جرما لكسب اهنامار 0
 ىنب هللا دبع نب دمحمو ىروبلا نب ليعاما زاجاو fable ىلآ اوراصو هلاعأو
 رماع ىبا ىنبروصخلما مايا أو عم اوزاجا نأ ىلا اهب اولزرنف سلدنالا ىلا نيدم

 برغملا ماو كلمف ,alé تس ةنس [متعاط ةيطع نب ىريز ضقن ام دنع

 هيلع بلغو طسوالا برغملا de ىريز نب نمكلب بلغتو ابلع ىلا معجرو
 ةعاط ىف ؤلازي مو هب ةسانكم دي تلصتاف ةوارغم نم ررخح ىاب هكولم

 سيداإب ee داج De 3 ىروبلا {CL ليعامسا كلهو مترهاظمو (?sy ىد

Las colisباقعا ىف مكلم تراوتو ةياعبراو سمخ  A Rail coupeنأ  

 ep برغملا Jet de ىنيفصات نب coms بلغو نيطبارملا dis تريل

 ةهفاعلا با نب cage ىب مهاربأ نب نهرلا دبع نب دمحم نب مساقلا ميلا
 ركسع ls يوارغملا © رصنعم كلبم دعب ةتانز (Le ساف لها ىدتشات

 هناكم نم نيفشات نب.فسوي هيلا ىنحزو ممزهف ريفص ىداوب نيطبارملا
 ساف لخدو ةتانزو ةسانكم عوجو دمحم نب مساقلا مزهف زازاف ةعلق راصحب
 لوست نصح pds ةسانكم لاعا ىلا ىحز رق هرابخا ىن هانركذإ اك ةونع

JS;برغملا ير اوت صعب فو مساقلا  olةنش ناك توم ن ميهاربأ كلهم  

 نيثالت ةنس كلهو نهرلا دبع وا هللا دبع dal ىلوو ةيام عسرأو سج

ds,كلهو دمحم هنبأ  desمساقلا هغبأ ىلوو [ضايب]  elle,دنع لوستب  

)1( Les mss. B et D portent سباق — (2) Les mss. كر B et D portent ici هر ص ذعم 
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  Hasبرسغملا نم ةسانكم كلم ضرقناو نمتسو تالث ةنس هيلع ةنوتمل

 كلم ضارقناإب  steنم ىقبو هدحو هلل رمالاو  JUSدبعلا اذهل ةسانكم

 لودلا مب تسرمت ام دعب ىزات لامج ىف قيرافأ نطاوملا هذهب  wallممتحاسب

 روفوب نوفوصوم معو مثلا  LUةهكشلا ةوقو , plةلودلا ةرهاظم ىف ءانع

 ةكسعلاو دشحل دنع قوقحو  cure Résءالوه رمغ ةسانكم نو ةلايفل نم
 نوق تفم دبعلا اذبل لئابقلا ىف عازوا  lbs 4نأ طسوالا برغملاو ةيقيرفأ

 مكبهذي ءاشي  elsىف مالكلا رخآ اذه زيرعب هللا ىلع كلذ امو ديدج قلخب

  0 (seعجرنلف  dlمو ربربلا نم انيلع ىقب نم , All, Gbىنوعلا ىلو

alادبنو ربربلا نم سناربلا  LTركذو ميوعش نم ةراوه نع ربخلاب  
fil,برغملاو ةيقيرفأ تالاع ىف ميوعش قارتفاو ملاوحا فيراصتو  

 راوه دلو نم ربربلاو برعلا ةباسن نم Gb سنارملا نوطب نم ءالوه ةراوهو

 نم نولوقي ةرات نجلا برع نم منأ Ras معزي ام الا سنرب نب غيروا نبأ
 نب كساكسلا نب روشملا دلو نم nos ةراتو ةعاضق نوطب ىدحا ةلماع

 نب سرستأ نب كساكسلا نب روسملا نولوقي باوصلا اورت اذأو رممح نب لثأو
 دنعو روسملا نب All نب زوم نب غيروا نب راوه 00 هنوبسنيو ةدنكا
 Has ىبب fus فرعي ةروكسهو ةلوزكو ةطلو ةجاهنسو ةراوه oi ءالوه

 سغدام نب كيجز ىنب ىلع لزنو ربربلا ىلا عقو هنأو bag مدج روسملا نإو

 متخأ هوجوز Fo سوفنو ساّداو سيرضو ىول ةوخا ةعبرا اوناكو رمبالا

 دعب أبجوزتو ةراوه (1) ابأ ىفقملا هنم ندلوف كيجز تغب ءاجرعلا 0

 مف دعب ىتاي اك ةروكسهو ,DS ةطلو ةجاهنص وبا عازعز نب Jets روسملا

)1( Le ms. B porte نب et les trois autres +| 



 ا

 دلوو ازوبخ روسملا نب call دلوو اولاق معممج cie اهبو همال ىنغملا ةوخا

 لئابق تقرفت die سنرب نب غيروا همف لاقي ىذلا غير ىنقملا نب زوبخ
 دعل لاق: ابرغملاب 25 ةذلبلا لاجل اك روما نال ةزارم كتمت عاود

 عوفصم pal Le نأ del هللاو ىدنعو ربربلا ةباسن ضعب دنع So انروهت

 lw& لم ممتباسن نم نيققحملا نأ كلذ دضعيو هيلع داب ةعنصلا رثآ نأو

 ىلا لاكن aber LENS مم ساس نا رس ل

 ربه à ام ىلع كيحزو هرج ىف سادأ رف sl مأ ىلع كيحز ىلخ راوه
JAIزال راوه دجوه  al se (GAىبأوه  OAوهف كيحز تغب هو  

 دنع ,pl JU Lait دمعب اذه هتارمأ ىلع هفلخي 0586 كيحز نم سماقل

 bal غيروا هيبا ىنب رقكاو ةريثكف ةراوه نوطب اماو لوالا نم متباسن
 غيروال ناكو هيلا اعيج اوبستناف منيب نم هنس ربكو هترهشل هتبسنب

 منم el لكلو دلمو ندلقو رغمو مربكاو هو راوه دلولا نم ةعبرا

 ابكو رومّرو ٌسَوام رغم نوطب نمف راوه ىلا نومستني AS 5e ىنوطب
 ,ae ىطامطملا قباس دازو مزح ىبا ةعبرالا نوطبلا هذه ركذ ىأمشمو

essلبو (2 ةتايبو ىنيطصروو ةناصُمُق ندلق نوطب نمو ةدوكركو هسادُمُمو  

 لقرَوو طْطَسَو ةايلم دلم نوطب نمو قباسو مزح نبا ةعبرالا هذه ركد

Jeu,لاقو مزح ىبا اهركذ ةتارسمو  fusدنع اذكو دْلُم نم نابل ودب  
 لاقيو نالكونب ةراوه نوطب نمو ةناهل نم Last نفمنو نأ لاقيو قباس

 ةءاكزو ةغروو es fils نم ريربلا ةباسن axes منوطب نم ةليلم نأ

 ىلا نومستني دبعلا اذهل كرر كنا تيل نأ لاقيو JE ةتالسمو

 دأو رغم نوطب ىدحا نيرو نم DAS ىنب نأ ,el قباس دنعو نفهنو

 ىنوطب ,el ةراوُمَفو )0 ةوسيتو طكاتروو (3 ous ىغب AS ىنب نوطب نم
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 هوسشل , دوش , دوشم :  — (3) L'orthographe de ce nom varie dans les mss. — (4) Variantesهنايب

fs 



 ا

 منيف ريتكف ةراوه ىف اولخد نيذلا رمبالا سغدام نب كيحز نب سادأ

 نبأ نم قافتإب ءالوه ةربنصو ةطمطوأو ةنورنهو ةرادناو ةتاتشوو ةنوهرتو ةغاره

 ىف لسخد نيو ءالوه ةراوه نم pp ble تناكو del قباسو مزح

 نم اهملي امو سلبارط ىاونب فلا لوال رقيلاو سناربلا RAT نم ميسن

 لمرلا عطق نم fe نملهاو نعاوظ اوناكو ,Sal ىدوعسملا هركذ اكةقرب

 نم هركوك دالب ىلي اهف نيقلملا لّئابق نم ةطمل اورواجو رغقلا دالب ىلأ
 ناك ,ol ةمهلا تبلق ةراكمه عبسنب نوفرعيو ةيقيرفا هاجت نادوسلا

 es ةدرلا ىف مل ناكو ىلقلاو ةيبرعلا ىاكلا نيب جرخت ةيمبعا

 Las dell اصوصخو ركذ اهب مايقلاو ةيجراخل ىف مل ناك مث تاماقمو

HAS DEدحاولا دبع ممنم  wىرازغلا ةشاكع عم ديزي  HAE 

 | ةنئنس كلذو اهلتقو ايهمرم مث ةديدش بو رح is ىنمبو منيب

Lie)مايأ ةيامو  plىف ديزي ىلع حرخو كلملا دبع ىب  Liu ileكش  

 مرهغو هموق نم ريثك هيلا عقجاو ممم سانوف نب ىبحي Des نيسجو

 I le لع co SU boul نب هللا دبع سلبارط 296 هملا فخرو

 DE دبع عم fre ناكو ةراوه ةماع لققو ppt ملحاوس نم ةيراوسب
 DU ge 003 ىلإ مدم sal مث هداوقا نم راسم نب دمام Due نبا

 رممأ بهو نب رماع ومب مفلح نم ناكو كلانه أو ,ax نوروكذم تالاجر

 Lise اوفاضتساو aol نم اهوكلم نيذلا نونلا ىذ ونبو ةنوتمل مايأ ةدنو

 مهاربأ ىلع كلذ دعب نم ةراوه ترات مث ةلهسلا باهحأ نيزر وغبو ةاطيلط

 y اهوكتفاو سلبارط ,Lee ةيامو نمعستو تس dés بلغالا نبأ

 سايعلا ابا هنبا عملا مهاربا حرسو بهو نب ضايع منم كلذ ربك ىلوتو

AS, Rasناكم نم مسر نب باهولا دمعب ةراوه اجاجو سلبارط ىغبو  

 نابعلا ابأ اورصاحو ةسوفن لئابق معمو هيلا اوعقجاو gelé ترهاتب متراما
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 هيلا دبع دقو ناو مقلب مهاربأ sl كله ىنأ ىلا سلبارطب بلغالا ىبا

 مث ةسوفن ىلأ ب باهولا دمع ىرصناو مل ةيحاضلا نوكت نأ ىلع محلاصف

elكلذ دعب  lis,ةيلقص شومهل عم  fre Logisمعن نب ةوأوز  
 اوعقجا ةروكذم تاماقم هبو مح ىف ىراكنلا ديري 4 عم مل ىاكارت نك

 هتوعدب اهلها ذخاو Dale بلغ امل ةنجامرمو ساروا لبجب ممنطاوم نم هيلا

 نالهكونب Lil كلت ىف pb نم Sy ليعافالا ,bles هتيالو ىلا اوشاحناف

 عطقناو ميف ol مب روصنملا ليعامما اطس هركذن fase وبا كله الو

 sheet اهلكالكب تخاناو اهلايذا pale لودلا ترج مث DS ect ركذ
 ررقرفتم Eloi ac دبعلا اذهل منمف Lab لك نم ةمراغلا لئابقلا دادع

 LS ةقرب نيب ام نوفطوم نورخاو ةيواشو ةرابعو ةركا اهونطوا
 ضرإب ميمو ملس نم بيه نوطب نم ةزعلا عم نونعظيو RL نوفرعي

Julىف اوراص نعاوظ ةجإب 4 ةنجامرم ىلا ةسبت نهب ام ةيقيرفأ نم  

 ,y مايخل ىكسو ىزلاو ةغللا ف ملس ىنب برع نم ةعجانلا دادع
 قيملاو ءانملا'ىق:نيتلخرلا قالياو بو كل ةسراهب لدالا دك

 داكي الف برعلا ةحاصفب اهنم اولدبتساو ربربلا ,Gb اوسن دق علولت ىف

 دلو ىف ديعلا اذهل متسايرو نفمنو ةليبق dus ىلي امم ملواف منيب فرعي

 ةرعب نب دمحم نب ركسع نب دحاولا دمع نب ملس دالوال شانح نب ةرعب
 ,as .ةرعب نب OÙ نب ناجد دالوالو ةرعب نب دمك نإ ندر

 ةسبتو ةنجامرم طئاسبب منطاومو oies نوطب نم ةياسل ملبق ةسايرلا

 متسايرو رصمقب نوفرعي ممم قرشلا QU ىف ىرخا ةليبق مملتو ابينأ امو

 17[ صخب ,fable تاكرح دلوو عازعز دلو ىنمب ام نيوم ىنب تهب ىف

 op fe sales قرشلا بناج ىلإ عيليو سبرالا اون نم اهيلا امو

CERN Enعم عطا ى ناهلسدلرل  ésىف  
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 ةساير  pesليج ىلا ةماح ىلا قسربت نيب ام منطاومو ةنامرو ةايبق

 سنوت لحاس ىلع راطالا راجنزلا , pile, Qiىاوض ىلا نيلحاستم

  des dalىنبب نوفرعي ةراوه نم ىرخأ  fees pluرضم برع نم نطب

 نم اوءاج ساملا نب ةكردم نب ليذه نم  le ailleبرسعلا عم
 دفع ىنييلالبلا  dre sهذبب أونطوأو برغملا ىلأ  dualةيقيرفا ىم'

 ةراوهب اوطلتخاو , bleنم رخآ نطب اضيأ معمو مدادع ىف  beنب حاير

 نوقني لاله  dlنب كلام نب ةبقع  able cbنم معارج كع أو رجو مدادع

 ىنب سادرم نم نطب اضيا معمو مرغملاو نعطلا  pluبيبح ىغبب نوفرعي

 لقم ةمارغ مو كلام نب بيبح وه نولوقيو  puةهقيرفأ جاوضو ةراوه

 ةروعم دبعلا اذهل  geءاشو رقب لها مو ةراوه نم ممظعمو نعاوظلا

pale Les, Qu نم ىئاظو pale ةيقيرفإب ناطلسلل Ji بيكرو 
 جار ناويدب لاعلا نيقاهد  alsكعبلا كلذ عم ميلع برضيو ةردقم

  2اورفختسا ىتم ناطلسلا ركسعم رضحي ضورفم ركسعب ناطلسلا أو مغ

 كلذل ( aluودبلا تالاجر نمب لودلا ىف ناكمو تاعاطقا كلذ ءازا

 منطاوج ةراوه نوطب نمو  LMممتعزوت نولهاو نعاوظ سلبارط ىاون نم
 بابد نم برعلا  Lesاياعرلا نم هوعزوت , préىلع  Plنم ملع اكض ذنم

EL ىف مب Sul, منم LU ىدبعلا كلمت موكلقف ةلردلا لط 

OS راو دب ىنينطوملا سيرجيو نعاوظلا és ةنوهرت لغم cd, 

 دلب ىلي امم سلبارط لع رخآب ءالره ةراوه نمو سلبارط ىرق نم ةيرق ىو
pale برعلا عئاضوو زازتعاو ةرغك مل ةتارسم نوفرعي ةلمبق ةقربو ترس 

 ةزع ىع اهنوطعيو ةليلق , Larsليبس ىن نوبلقتي ام  BUرصم دالبب
gl ديعلا اذه ىلا نادوسلا ضرايو des dl نم ديرهلل دالبيو ةيردنكسالاو 

 لصتم لابج سلبارطو سباق ةلبق ىف ىأ  Lasنم ضعبب  yatىلا



 اما

LUE Gaهنكسي رمد لبج برغلا بداج نم  flنولصتيو ةتاول نم  
 نم ةسوفن نم ىرخأ متو برغلا بناج نم سقافصو سباق ىلا هطيسب ىف

 هنكست ةسوفن لبج اقرش هب لصتيو لحارم عبس هلوط ىفو قرشلا بناج
plوهو ةتاردسو ةوارغمو ةسوفن نم ةرهثك  usلحارم ثالث ىلع سلبارط  

 ةتالسم لبج قرشلا بناج نم هب لصتيو لحارم عبس هلوط ىنو اهنم

 رخآ وهو ةقربو ترس دلب ىلا ىضفيو ةتارسم دلب ىلأ ةراوه JS هرقعيو

 كلانهو ةتاولو ,Luis ةراوه نطاوم نم ddl هذه تناكو سلبارط لابج

 ةراوه نطاوم نم ةقرب تداكو خفلا لبق ةسوفن دلب ةربص ةنيدم تذاك
 sx تناك ةقرب راصمأ ىدحا ةليوز كولم باطخ ونب ناك ممنمو ءالوه

Te MR PUاهم ارلعتما  
 نيوقارق ءاجي اذا use ةلودو alle مل ناكر اسوس سس

 ةياملا ف رصم ىم ىيدلا حالص & نبا نيدلا ىف كراع ىرسماغلا ىرغلا

 Eh هرابخاو ةفوسم نم قرويملا ركذ دنع هناكم ىنركذن اك ةسداسلا

del djنب باطخ نب ديحت ابكلم ىلع ضبقتو اهدعب ىنازف جمفأو  

 هيلاطو هنهماو مكولم رخآ باطخ نب لفنص ىب هللا دبع نب نتلصي

 SP باسطخ يوما نضرعتاو كله نال باعملا ب ل 07
 ىرعت Alel نم نطاوم ىف sas مأ ill ءالوه ةراوه JS نمو نميراومملا

 لك ىن مراغملل lose اوراص دقو هيحاون ىن اهحرسل ais ةيواش نتاوظو مب
 ةريقكلا aire تاحوعفلا مايا ةعئللو رارععالا نمل اسك ١ 200 ا
 ll عرسها نيو رومالا كلام all, dell بيس كدا وسلا 1

 ةتارسم نم هيفو ةراوه pu روهشم وهو seule JEU لب لها طسوالا

 Las ملبق نم Ja ناكو él ىتنب ,pou فرعيو Fr نم ٌمرمغو

 ىف متساير تناكو ,asbl ةراوه هملا راص اوضرقنا الف capte ىنبل اوعز
 عد



 امو

 هلاسهتساو قاحا Lol Je, Re ىنب نم رهظ مث pre زيرعلا دبع ىنب

 قاما up مريبك طقخأو قاحا sv» هبقع ىف ,fab تراصو ةعلقلا كولم

 هيقع ىف تراصو ىوّمح هوخا ميف هقساير ثروو RAT ةبوسفملا ةعلقلا

 ىف ,lol طسوالا call ىلع داولا دبع ىنب كلم مايا ناطلسلاب اولصتاو
 fée one نب قسوي نب بوقعي مكولم نم نيفشات وبا لهختساو معئانص

 ىسحا اهب ماقف ميلع مراغملا ضرفو مرمأ ىلع مبلغ ام دنع same (ét) ىلع ادئاق

 داولا دبع ىغب نيرمونب بلغ ol دعبو مزع نم لذأو مدالب خودو مايق
 de بوقعي نب or دبع نسل وبا ناطلسلا ليجتسا طسوالا برغملا ىلع

dassدبع نب دمحم هنبأ رث نهرلا دبع هع هذعب لهتسا 4 ءالوه  ur) 

 Robe ام لبهل نكاس فخو ليبقلا اذه لاح ىثالت رث فسوي نبا

 ىغب تيب ضرقناو تامالظلاب مراغملا ىف مب mis, sl دبع ىنب ةلود

(leدبعلا اذهل كلذ ىلع رمالاو  allاهيلع نمو ضرالا تراو  

 ربرملا ةباسن نمريقكو سناربلا نوطب نمف ةجادزو اضيا نوف رعيو ةجادزأ اما

 اههناو ةراوه نم ةجادزوو by نم ةجادزا نأ لاقي دقو ةنانز نوطب ىن منودعي
SE aie taleنارهو ةمحافب طسوالا برغملاب منطوم ناكو ةرشكو روفو مل ناكو  

 نم منا لاقيف معم نوجردنم ةساطسمو بو رخو SA ىنراثاو زازمعا مل ناكو

 نم, ناكو ,el All حادزو وخا ساطسم Oh ةوخا منا لاقيو منوطب دادع
AA,ىداطسملا ريركلا دبع ىب ةرجت نيروكذملا  lsباطخ نب مل  

 ىف ركذ اهب هينبل ناكو ناست لحاس نم سلدنالا ىلا يلُذ وبا زاجاو
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one اوناكر ىقسمونب ةجادزا نوطب نم ناكو ناكم ةبطرق ءاهقف 

  heدمحمو نوع ىبأ نب دمحم ةيومالا ةلودلا لاجر نم نارهو ىسرم لزنو

 اولخادف ىنودبع نبأ  cbابيف نيهقم نمنس عمس ىنارهو اوكلمو نكسم

 ةيومالا ةوعدلل  USىلوو ترهات ىدبملا هللا ديبع كلمو ةعيشلا ةوعد نربط

pes ةرباربلا تذخاو ةماتك نم ىميبللا تالوص نب ساود اهيلع 

 زعوا  Raiساود  Lasاوفحزف نارهو  Liu Liىنب اولخادو نمعستو عبس

Me نب ساودب قع ف نوع ىبا نب دمحم D موباجاف كلذ ىف نكسم 
 فاني ددج رق ران تمرضاو نارهو تجبتساو  hsنب دمحم داعإو  elنوع

 سس سا  SE PL EEةسيرادالا نس دييعلا كلت
Les Fami سيردا وهاوه ناهلسو ناهلس نب دمحم نب ol ss 

 مساقلا 21 مايأ ترسهأت ىلع ىلو مم دبعلا كلذل ةيومالا ةوعد نوهقي اوناكو

 ىبا نب نساربتي كلام ابأ هللا دمبع ىبا  desهيلع ضقتنإو  polهو سماحو
nee ناك tal, ملا ةوعدب Lui برغم ا 4 ةيفاعلا ىأ نبأ قحز دنع 

 نب دمحم اهذخا  glاروسيم مساقلا وبا حرسو نأرشو بحاص نوع  aeىلا

 هتعاط () نوع نب دمحم هاتاو برغملا  Lansهلع ىلع هرقأو  àدمحم تكن

 ةيناوملا ةعاط عجارو برغملا نم روسمم ىرصنم دنع نوع نبأ  Àناك
 ضقتنإو ديري نأ نأ  leةتانز رما لمفتساو نموديبعلا ىلع ةرباربلا

 <  AREيلع ينرفملا مسح ىو ويلعيل دعه دق
  callةوادعلل ةعاطلا ىف ةجادزا لمابقو نوع نب دمحم ةغواره هبطاخ

  aةزديك لبجي مرصاحل ةجادزا ىلا ىحرو ةرراخلا ىينايبتلا  Àبلغت

 قرفو ملصاتساو مملع  Regرت ةياقالثو نيعبراو ثالث ةنسل كلذو

 ( cssقحلو ةجادزا محلتساو اران اهمرضاو ةونع اهكتفا ث اهلزانو نارهو ىلا
(4) Ici et un peu plus loin , les mss. portent tous نوع ىب ke 



 > امم

 باعحصا Le نم دمحم نب نوررخ ممنم ناكو اهب اوناكف سلدنالاب ملاجر

 نب ىريز عم ميو رح ىف برغملا ىلا زاجاو رفظملا هنباو رماع ىبا نب روصنملا
 del Lait لقتقناو اهديش 4 امايا اباره نارهو تماقاو أو de ىف ةيطع

 ةلذم او ةهضبلا ue لاح هلع كلذ كعب ةجادزا ىتبو il ىنم هدلوو

Ml,ىف  sheلدابقلا نم مراغملا  Le,ةسيبع  Poنم سناربلا نوطب نم  

 but Vie ie ss نب Lun جلو
 ةففخم Les Lis تيلق برعلا هقبرع الف ةددشملا لادلاب سّحع متغلب

 ةجابنصل منطاوم ىف نيرواجم اوناكو روبظو ةرغك رببلا نمب مل ناكو
elles,سلدت ىحاوض ىف دبعلا اذبل  Ji,تناكو ةايسملا ىلع ةاطملا  

fie Laةعلقلا لبج نونكسي  OSهمزه الو رثأ ديري ىبأ ةنقف ىف مل  

 مت هيلع el ىتح منوصح ىنم ةماتك ةعلقب معتعاو يلا ال روصندلا

 اهلزنو نهب أبطتخاف dune ءانبل LES كلذ دعب نم نّيكلب نب داج ردإب

 هذه تفلخاف se Ji كلم ةرضاح تناكو اهنارع رهجتساو اهتطخ عسوو

 ديك اومارو متكوش نم ىندضخو مب تسرمت امل ةسيبع ةدج ىنم ةنيدملا

 وكلم مث ىيسلا ممحاتساف ممم سايعالا اهكولم ىلع اوبلجاو ارارم ةعلقلا

eosنم ةعلقلا  pasقيرافأ نم ضايع لبيه كلذب غفنطاوم تروو  
 ةسيبع نم ريتك برغملاب لدابقلا فو مب لبهل ىميو نييلالبلا برعلا

rire ooميف  



Dis css adاوراص امو ةروشلاو ةدرلا نم ممل ناك امو سناربلا نوطب نم  

 3 دبعل عظريرملا he ur ol SU Las ىلا نس 1
 ةوازفنو ةرغطمو ةتانزو ةسوفنو سناربلا نم ةماتكو ةجابنصو ةراوهو ةبروأ
 داو اددع رقكا اوناك امم je ةيروال خفلا دبعل مدقتلا ناكو رعبلا نم

Lilةوقو  psةريثك نوطب مو سنرب نب برو دلو نم  psةسافناو ةياجل  

das,ناكو ةسوقيدو ةومغرو ةنايرمو هجوكهزو  Prحفلا ىدسسي ندي  

 كرداو ةغفس نمعبسو انالث ميلع ىو تايررب نب تزراب نب ىفوز نب ديدركس
zaىالسالا  se,نب ةليسك هدعب نم غيلع ىلوو نمعبسو ىدحأا ةنس  

 dés ناسملت رجابما وبا لزن الو ملك سناربلا ىلع اريمأ ناكف ىروالا )0 ممل

 Lol نم هعوجج ىن ىعقالا call ادترم مزمل نب ةايسك ناك نيسهو سمه

 هيلا ىسحإو هاقيتساو مساف مالسالا ىلع هدارأو رجابملاوبأ هبرفظف مرمغو
 ىنغطضاف نيتسو نيتنث Lau ديري pl ةيناثلا ةيالولا ىف ةبقع مدقو هبكجو

 فحزو لبقي ملف هعانطصا ىنرجابملاوبا مدقتو رجابملا ىال هتباك هيلع

 ربربلا كولم هيقلو هخودف يولبلا سيق نب ريهز هتمدقم ىلعو برغملا 1[

 هل ىعذاو مجابتساو ممزهف ترهاتو بازلإب ةجئنرفلا نم fall مضنأ نمو
 سوسلاو ةاملوب هءارو ةرباربلا تاروع ىلع هلدو هاداهو هفطالو ةراغ رمما نامل

 ارفاظ ,Jus رجلا لحاس ىلا ,ul ابسو خغف نيقلملا le نم اهنءارو امو

LSةلايسك نيبتسي كلت هتازغ ىف  Ciهلاققعأ ىنوهو هب  opel,اموي  

)1( Icile ms. 8 porte Pr 
 عاب
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  dsه  سفنب اهال دب ىأ ةبقع هدأرأو هنالغ للا ابعفدف هيدي ىيب ةأش

ur ss) ى هدب سدد املك لعجو Le ابملا ةايسك ماقف هرستنأو 

  aكلذ خلبو مكدعوتي ىربرملا ىأ مامم | Lرجابملا  AGةبقع  disلاقو

 هبلق دسفتف كرشلاب دهع بيرق هزع رادب هموق ىف رابح لجر , Lilهنيلع

  SLهنم قثوتي , disقاتناو هتازغ نم لفق املف هلوقب ةبقع نوابتف هكتف

Les لزنيل لي دانا د دورت ىلا راسو ناغلا نم ليلق ىن :ىقب ىتح ربربلا نع 

  LLهيلارظن املف ( ésنب ةلايسك اولسارو هيف أوعمط ( prىلع هولدو

 اهزهتناف هيف ةصرفلا  Jessةبقع اوعبتاو ربربلا نم مهعبت نمو هع ىنب

 ناك رجاهملا  duelءالبلا مويلا كلذ ىف هنع هللا ىضر ىلباف هلاقتعا ىف

 تادجأو سنا | , ANءادرشلا  Se 4 Le, daëeنم كلذ  Gelبالا

 فرعي  ALد روم فرستشأ وه لب ةحربلا ناطم, تارازملا دادع قى وهو

 تادحالا  àعاقب  çy das 72 LJ celدد ع  y sn, xlءامعلا <

  ENTER ARE ETالو مدح« هم دا  SERIEل
  Neنب دمحم  Quelىراصنالا  by ousمادفف أهعم رفنو ىسيقلا' ىلخ

 لأ  seهغلبو ناورمقلاب يلبلا سيق نبرمهز ناكر "ضعفا ناحاتما
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 ob ىلا ىحزو ةجنرفلاو ربربلا نم برغملا لهأ عيمج ةايسك ىلا عقجأو
 لاقتثالاو ىرارذلا باحصا اهب ces سمق نب رمهزب اوقحلو bre برعلا حرخ

Rielلخدو  aiسه برعلا نم اهب ىقب ىمو ةيقيفأ ىلع ارهمأ ماقأو ناو  

 عم سيق نب كاحضلا ةنتفو ةيواعم نب ديري كلبم كلذ ىراقو نينس

2hرم  ya] Jens bel)يطضاف  HU elضعب  es 
 كلملا دبع لقتسا 3 سناربلاو ةتانز ىف ةدرلا us, LE برغملا مرطضأو

 بريمر ناكو Lai راثإ él بهذأو ةفالّلاب كلذ دعب se ob) نبأ

 ةرباربلا بروح هالوو ددملاب هيلا rex ةبقع كلبم ذنم ةقربب انهقص سيئ

Hi,نمتسو عبس ةنس برعلا نم ىلا ىف اهيل ىنحزف ةبقع مدب  EE 

 kil, oh ىاون eue هيقلو 7 أرداسو سنارملا ةايسك

 منم css ال نمو dns لققو ربرملا pr À نيقيرفلا نيب لاتقلا

Raulىلا برعلا  à Liseريربلا لذو ةيولم ىلا  LL,نوصخلو عالقلا ىلإ  

 ملف sa» برسغملا رايدب مروج رققسأو منيب نم dsl ةكوش تدضخو

 ساف نهب ام تناك برغملاب ليلو ةنيدم ىلع اولوتساو ركذ اهدعب مل نكي

 HE ناو ممقلا نم ,ad كلذ ىلع ,Lil نوهرز لبج cite ةسانكمو

 نسل :نب pme pu هللا ديغ نأ دمع re نأ ىلا ىرخأا دعب ةرم برغملا

 نبا هدعب حرخ مث نمعبراو سمح ةنس ةنيدملاب لققو روصنملا ماي ىلع

 طبسلا نسل نب ىنتملا نسح نب تلقملا نسح نب ىلع نب نيسح هع
 ةيامو نيتسو عست ةنس ةكم نم لايما تالث ىلع & JS ىدابلا مايا

paul,لهأ نم ريقك  isهللا دبع نب سيردا رفو  ATىلع لزنو برغملا  

 ديع pres ندر قاكتا ليل ردا نمو مريماو نيديسو نيدجت همس نا

 ةتاولو ةغاوز هيلا تعقجاو: هتوعد de رباربلا عجو هراجاف fre ديمحل

 ,bell هوعيابف برغملا ةربارب ةفاكو ةراغو ةسانكمو ةزفنو ,dés ةتاردسو
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 ىنيح  EL, 25هانركذ  dsنيمملطاغلا لود

Lena eos Lt coût نم كلملا Lis ىيكو 

 En ll db dal a لئابق نم لاميعلا اذن
 برعلا ةباسنو = لاقيو Di نب ماتك دلو ىنم ريربلا AL MR UT و

 سيق نب سقيرفأ نأو ىربطلاو ىبلكلا نبا كلذ ركذ ريه نم غنا نولوقي

ulتمعن هيو ةيقيرفا ختفا ىذلا وهو ةعبابتلا كلم نم ىنمص  Ji, 
 nee ربرملا ىف ماقأو لاقف هانركذ اك مسالا اذهب ربربلا ىسو ريجرج ابكلم

dateمف ةماتكو  Rasههحاون ىف اوتبناو برغملا ىف اوبعشتو قشتنا موملا ىلا  

 نستلم نعفلا كلت ةهليو ةدرلا يم دعب ةلملا لوال ارداك مروهمج ىااال
 at ةيحان نم ساروا لبج ىلآ ابرغ ةياجب موخت ىلا ةنيطنسق فايرإ

 pis تالاجيو مرايد نمبو غل اهرتكا ةروكذم دالب ىنطاوملا كلتب تناكو

 ةنيطنسقو es تسكيتو ,del سواقنو ةياغابو ىمطسو ناجكيا لغم

 ةياجب نهب امرجلا ىيس ىلا ساروأ لبج دودح نم Jées لقلاو ةدكيسلاو

 سنرب ىب مك انبا ses نسرغ اهلك معمبي ةريتك fire تناكو ةنوبو

 مك ىب ةدوسيونب مهلك نسيروو ةسوتمو ةجابندو ةسالف ةدوسي نمف
 le dits Lu & رند لل
 ونب ةتلاشمو ةلهجو ةصمبلو مك ىنب نسرغ ونب ذاعمو نطوامو ندلقو
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 نسسرغ نب نساطغيوضب سافوأو نامسغو ,(db ةياطلو ىنسرغ ىب ةوأني

 لطملا ليه لها cf ونب ءالوه ةسولم نمو نسرغ نب نايا نم ةسولمو
 ,Sao نَنيتْسَي ىنب ةماتك نم ةرباربلا دعيو دبعلا اذهل ةنيطنسق ىلع

 ىلع قمل وهو منوطب عمهتجب هواوز Re مزح Gal دعو dus ges ةتلاسمو

 ble نع نوذيتنم رمثك ىمقالا call نوطبلا هذه نم ناكو مدقت ام

 au روبط' نعل ىم هلال هديه كيو يطرد سا در
 Rs الو ةهضبب عموست ةلودلا نكت مو ةبلاغالا ةلود ىلا برغملا كلمو

 نأ dt db ىف Get نبأ هركذ اك معوج ةرثكب Lake مزازتعال ىسعب

 لود ركذ دنع Ris ىف ءاركذ ام ةعيشلا ةوعدب Rats نم ناك

 ألو هلايصفت دجت همنصتو كلانه هرظناف سابعلا ىنب ةلود رثأ نييمطافلا

 ماشلاو رصمو ةيردنكمسالا اوكلمف قرشملا ىلا اوفحز برغملاب كلملا عل راص

 !JS اهلزنف مئافلخ عبار زعملا لحتراو رصمراصمالا مظعا ةرهاقلا اوطتخاو
 Las اهفرت ىن اوكلهو كلانه ةلودلا تلعن ساو AIS ىلع ةماتك هعم

 نم اياقب طئاسبلا نم هيلاوح امو ساروا لبجب ىلوالا rl ىف ىقبو

 نودبعم اياعر مهلكو مهبقل رسم À اهباقلاو اهتامسا ىلع ملئابق

 لابج لهاو us cos ىنب لقم لبي ةنقب مصتعا نمالا مراغملل

Jaةواوزو  Legطئاسبلا امإو مهلابج ىن  pitنم  Lasلئابق مهنم  

 JS نم نوعجري نم ىلا ىردا الو قاوس دالوأ ىف مهتسايرو شكبودس

salt Lieمهنم مهنأ الا بانكلا اذه 4  lastىو رابخالا لها نم  

siمرابخأ نم هانفرع م نوركاذ  llةماتك ةلود دعب 5 2  ds dll,ىوعلا  

fA 



os 7سشكيودس  pes) Das,مهنطاوم ى ةماتك اياقب نع  

 ىف مرايدو شكيودسب ىوفرعي روصعلا نم هلبق امو دهعلا اذهل a اذه

 LL للا ياسر Gas. Loue ىلا
 ةزاياكو SU ىنبو )0 ةشق ces تيلومو نايغرطو نوسرطو نمليس لغم

«seةريوملاو نالعز  ob rt,ىنبو لادكسو نسكمراوو  leنم ميفو  

 دالوا نوفرعي مهنم نطب ىف مهعيهج ىلع ةسايلاو ةغيرو ةتالكمو ةيامل
 ةمراغ مهل اياعر نوطبلا هذه za ناكو ةدعو ديدعو ةوقو عمج مهل قاوس

 لودلا عم مهلو رقملاو لبالا ىلع نونعظيو dl نونكسيو Jai نوطتهف
 NH els 6, ةضالعتاساب نليؤلا كلذ اذ
 نم Liu ةيام عبرا ذغم عقو امل هنم نودتفيو ةماقك بسن نم ire مو

KAىلع  Lisنم نودافتيذ مدعب لودلا ةوادعو ةيضفارلا لاكنإب  

 ae كلذ سيلو رضم JUS نم le ىف اوبستنا Less مهيلا باستنالا

 دهشيو بسنلا اذهب ةجاهنص basse عركذ دقو ةماتك نوطب نم مامنأو
 نأ Paye مهتباسن ركذيو ةيقيرفأ نم هوهطوتسا ىذلا ىطوملا كنلذل

 ةنيطنسق ىجاون نم ةرضخ وب cb عالق ىف نأك مهنم قاوس دالوا نطوم
 ةوالع دلو | مو نانطب قاوس LL تاهل كلت plu ىف ,Lil اولقتنا هنمو

 ةسايرلا تناكف ةوالع دالوأ اماف قاوس نب وه نب فسوي دالوأو قاوس نبأ
 (pr ناك كلذ ىنإو انتهشم ىم هانعمس Les مهل شكيودس لئابق ىلع

 هوخأ هدعيو ىلع نب LL هغبأ هدعبو ةوالع نب ىلع ماي ناكو نيدحوملا ةلود

(4) Le man. 8 porte di 
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csهيخا نبأ ()ريزاتب لزعو ىلع نب ليدنم اهوخأ هدعبو ىلع نب  ALالو  
 ريزات نم عقو ةيامل هذه نمرشع Liu ةنيطنسقب ىيحي وبا ناطلسلا عيوب

 هع هنم اضوع مدقف ةياجب cs ىنبأ ةعاطب قلتعاو هتقعاط نعي ف اوكا

 LL هتقعاط ىن أو رمتف فسوي LL نمعججأ مهنم لدبتسأ 3 ليدنم

 ,les ىسوي she coll نبأ لققو ةياجب ىلع ناطلسلا بلغو

 ىف bas لاله قيرافا نم ضايع dl اوراصف نطولا نم موجرخاو ةوالع :
 de ةسايرلا تلصتاو Amal ىلع لطملا هونطوا ىذلا مهلبجب مراوج

 ap نب دمحمونب لذابق عبرا دبعلا اذبل مو ىسوي داللأ ىف شكيودس

 ليدنمونب مثو نوري عل أو Cor ار ميهاربأ ونبو فسوي نب ىدبملا ونيو

 ءاقشا مثو ىفسوي Shi ةقسلاو ىسمعو سابعلاو كولملا ديسو ىرجو رفاظو

 is ىاونب نونطوي نويريرعلاو دمحم دالواو اهلا اوبسنف تزيرعات مهماو
 لئابقلا هذه ىف ةسايرلا تلاز امو Liban ىجاونب ميهارباو ىدهملا دالوأو

 ةلود à - دبعلا اذه ىلا ىرخأ kiss مهضعب ىف ةرات عمجت عسرالا

 نب ليدنم نب مركلا دبعل مهتساير تعقجا ces ىبا ناطلسلا انالوم
 ةسايرب ةعبرالا eo نم نطب لك لقتساو ex xl مث نميري علا نم ىسيع

ke AL,هلك اذه لالخ ىن  Jusةيقيرفأ ىلع نيرم ومب بلغت: الو ضامع  

 yes نيدحوملا ىلإ لهملاب مامرو قسوي SET نانع وبا ناطلسلا ركن

 هل مي ملف ةوالع St نم ةحلط ىنبريزات نب انهم ىلا شكيودس ىلع ةسايرلا

 ناكو ضايع لبج نم مناكم ىلأ ةوالع دالوا عجرو فسوي دالوا ,au كلذ

fus,دبع نب ناودع روصعلا هذبل  palةوالسع ىنب ىلع نب قوزز نب  
sl,ءاوه شكيودس نوطب ىنو دحأل هدعب مهتسأير عمجت مو  ob 

 نيحس ونب مو مهئايحا ضعب ىلع ةسايرلا ىف قاوس دالوا فداري

(4) Dans le ms. À ce nom est écrit e5b 



 و

 مهتسايرو ةياجب اون نم هيلا امو )0 روبات لبجب ةتاول راوج ىف مهنطاومو
 ناطلسلا هصتخاو ىبوم نب رفح il انكردأ مهغم 8 ربات نب cause ىنب يف
 ىف هدعب برغ À هتمدخ ىف كاماقم هل ,JUS هموق de ةسايرلاب ىبحيوبأ

 ةيحانب نيرمونب هب عقوا نأ ىلا هعم لزي مف صفحوبأ ريمالا dl ءافولا

 Le ot ont pl ناقل ملقم ةعمقولا عرضا عم des نات
 ةمدخ ىفو ابيف هل les هللا دبع هنبأ هتسايرب ماقو كلذ دعب كلهو

 هدعب نم دمحم هنبأ ىلوو نيناقلا ماوعال كله نأ ىلا ناش ةياجب ناطلسلا

 als نمو ضرالا ثراو ,All دبعلا اذهل وه»

plلها تبات ىب نع  Jaةماتك اياقب نم ةنيطنسق ىلع لطملا  

 نيبو هنهب ام لسقلا ىلع لطملا ليج لها ابلئابقو ةماتك le نمو
 ا ب ا نب كبت ,dl Je تنبات si ةسايرب cs all ةنيطنسق

 اذه ىلع مرغملا ضرف ىذلا وه ديل اذه ركب ابأ نأ لاقيو ناليلت نب ركب

 كلم US مرغم هيلع كلذ لبق نكي ملو نيدحوملا AN لببل

 شكأرم ةفيلدل ىلع اذهركبوبا دفو ةيقيرفأ ىلع نودحوملا بلغو ةجابغص

 ناكو Ja هليبق ىلع رمرغمل ا ضرغب هيلا برقتو داهقنالاو ةعاطلاب حضخبو

 امو لباب اوسار ملك مهاربأو ناطملسو نسحو ىلع دلولا نم اذه تباتل

 ةبجب رغ نبأ ةبيغ ىنو هتلود لوال ىبحي ابا ناطلسلا بجن pis نسح

olماوعأ  pie alهركذن اك ةياعبسو  Dناطلسلا كلمت  ile 

 تبات نب نسح دجو هتباجح ىلا سنوت نم LE نبأ عجرو cle نبأ لاققو
 مرخأ ناكو ةلتق نم هيلا تعبف نطولا مراغم ءاضتقال ةويجرفب اركسعم

(1) Je pense qu'il faut lire 5 روبأب — (2) Le man. A porte رياث 
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 8( ديع Lil ددعب ىلوو ةيقيرفاب نيم ىنب ةلود كودأ de ليجلاب ةساير

 سانبعلا وبا ناطلسلا Lis دهسا الو سانفب نانع .ىا ناطلسلا dde .دفوو

 دادع نم Pros متسايرو Rage رثأ ىحمو file ىلوتسا ةيقيرفاب هتلود

digéles sosى لدعتساو  dle Jadlوهو:  miel Jusةادوم هتيابحو  

 ىرخأ Jus Les ةماتك Llis نمو ةنيطنسقب ركسعملل هراوجو هتلوبسل

 ةمراغلا لئابقلا دادع ىف مو ابب ةفنتكم ةباضه ىف سلدت ةيحانب

 ىنسانري ىنب لبج ةلبق لبجب نتيتسي ىنب نم ةليبق منم ىهعقالا برغللبو

 ىرحخأ لئابقو ملا دبع ىنبأرصقل ىورواجم La ةيحانب ىرخأ ةليبقو

 ge دهعلا اذبل ةماتك بسنو كلانه ةجابنص عم اولزن شكارم ةيحانب
pull Jai Blaةلذلا 3  © Leةنس ةياعبرا مدعب نم لودلا متركن  

 نوفي مامسن لها نم Lars Le ىتح ةيرفكلا اهبهاذمو ةضفارلا ملاهناب

 هدحو هلل ةزعلاو ait نم Lis لذابقلا نم ماوس نهف نوبستنيو هغم

 ةماتك ىوطب نم ةواوز ركذب ماملالا

 سلدت ىلا ةياجب ةفقحم هارت اك منطاومو رس ملا ob ربكا نم ىطبلا اذه

 ةاصتم معنطاومو ةرمثك بوعشو نوطب ملو ةفستم ,[Le ةقهاش لابج ىف
 pl ةباسن ةماعو faut نولهاج سانلا =, ءالوه ةماتك ىطاوح

 نوققحماو ةغاوز ,sal fil نسي م نت جت قا ناكمي es نم منأ ىلع

 بوصالاوهو ةماقك نوطب ىف منودعي اهنا هراظناو مزح نبأ لغم ةباسنلا نم

 ىعقالا ,all سلبارط ps) ةغاوز نطاوم ىياف الو هيلع Jus وأ نطاوملاو

)1( Le ms. B porte عاوطي — (2) Les mss. A, 8 et D portent ةلودلا 

F4 



 4ع

 ةزاوز مسأ نيعصت ةياكالا fus ىف طلغلا ىلع له Le ةمانك ble نع

 منوطب ديدعتو ةغاوز ركذ عم كلانه مركذ

 ىف لودلاو روبظلا نم مل ناك امو سناربلا نيطب نم ةجابنص نع ربخأ

 هلبق امو دبعلا اذبل برغملارنكاأ مو < Jus رفوأ نم ليبقلا اذه

 ىتح طيسبوا Jus ىف مبنوطب نم نطب ىنم ولخي هراطقا نم رطق داكيال
 اال JS eee lai Us ربعك معز: نعل

 رباربلاركذ ردص ىف همم مدقت ot dass sl ءارمالا ىلع EE à ركذ
 Fr جابنص دلو نم مناف pus ركذ ,Lol رسمت ام أنه هنم ركذنو

Joءازلاب ةمثملا داصلاب (4)  SOCبرعلا تارا = ىم ةبيرقلا  Aie 

 نم ربربلا ةباسن دنع وهو plie راصف ,{SN نونلا نمب ءاهلا هيف تدازو

 ةماتكو مهنأ ىربطلاو RIT نبا ركذو رس نب سنرب دلو نم سننارملا نوطب

 ue هنأ هخيرات ىف ىربطلا لقن اهفو ةماتك ىف مدقت اكريج نم اعيج

 ايل ]| sn سقيرفا noise ند 6) ناكوصم ىبا

 كلام نبوبصحي نب حابصلا نيروصنملا نب call نب ere هنأ معزي

 مهتلود خروم نم ىوخلا نبا لقن اذك ابس نب رغصالا ريم ىب رماع ىبا
 امأو معأ هللاو ركذ اكس هاو رمج باسنا ىن هركذ رم دقو بصحي نم هلعجو

)1( On voit par ce qui suit qu’il faut lire ici EU — (2) Les mss. A et D portent ناكرصن 
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 عارعز نب 1 ليصاع نب جاهنصوه نولوقمف رسربلا ةباسن نم ىنوققحما

 نب 4 ةليسكم نب 6 pu نب © نتلصم نب pre نب ردس نب اقهت نبا
Loisنب وست ند لاحاح  Alesنأ نوعزيو ماح نب  LI, JS 

 تغب شو نوفرعي اهبو 0 ىكصت ةعبرالا al نو جاهغص ةوخا روكسهو
 pit نم ةعبرالا لثابقلا هذبف ءاجرعلا اهل لاقيو سغدام نب كيد

 ةطرشو ,disl ةتاكلت Rae ةريتكف ةجابنص ىوطب امأو معا ,all مال ةوخا

 ةفجنا نوطب نمو نسيتي ونبو ثراوونبو ةسادنمو ةلادكو ,Ligue ةنوتلو

 ريرلا ةياس عن لعب اذكر ble de نسا رس 1
 انطب game ىلإ Rs منوطب نأ ربربلا جروم نم نورخأ ركذو مبتك ىف

 ناكو il ةقس ةرمسم ءارصعلا ىن مدالب نأ ىبلكلا culs ىربطلا ركذو
 نيب ام منطاوم تناكو لوالا كلملا ناك ميفو ةتاكلت ةجابنص JUS مظعا

 ةطرشو ةلادكو ةنوتلو ةفوسم ble ردم لها مو ةيقيرفاو طسوالا برغملا

 ةجابنص os el مو ةقرتفم منوطبف ةفجنأ ,Lol ربو لهأ مو ءارصصلاب

LS,لعل هالي  unنافع. نه ىناقعل ةيالو ةوارغلل نأ اك بلاط  
 مريهاشم نم ناكو ابلصا الو ةيالولا هذه ببس ىعنال انا الا axe هللا ىضر

Les 07مايا ةيقيوفاي رام نديروو نبيا  lautدنع  had 
 ىنيكلب نب le داوق نم قداص ىب ,se 7 كلديدركس ىب هللا دبعو ةيومالا

 Disons SN" نب سيدإب ماما ناملع نب نانعطب نب ناهلسو

 نب or fée gle نب ىلع نب دمحم نب ناهلس نب نودهجو فو داهح ىب

EE.قى سلددالا مق بحاسم [( سايد  Àناك ماقد لوطي  

(1) Ce nom est écrit ailleurs Jaole — (2) Les mss. Bet D portent ىيلصي — (3) Les 

mss. À et C portent er et le ms. D — (4) Le ms. B porte AL — (5) Ce nom est écrit 
Co 

ailleurs A5 — (6) L'orthographe de ce nom est incertaine. — (7) Telle est la lecon du 

ms, B. Le ms. A porte كلاديدركسو et le ms. E Seins s Su 
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 سلدنالاو ةيقيرفا كولم ةتاكلت ىلوالا ةقبطلا نيققبط ىف ةجابغص ىف كلملا

 قابو ىنيطبارملاب [Corel برغملا كولم [ea ىم ةنوقلو ةفوسم ةيناغلاو

 1 د

danاللا ندر ناك امو ةجابعص نم "كوالا  

 DES rie نب نبك ىب )1( تاكلتونب ةقبطلا هذه لصا 1ك

 Set bles نيح ةنايلمو ةيدملو رداردلا ىلا ةزج ىلا ةايسملاب منْطأ م

 نوطب fre ناكو ديعلا اذهل ةبلاعتلا نطاومو ةبغز نم ىاطعلاو نيصحو

ETESةجابنص ىم  bel UTةغوناوو ناغتم نم كلانه  SEE 

 باقعأ نمو ليلخ ونبو نوافياونبو ةيوطبو ةتاكلتو دعج ونبو ةمغزم وغيو
GRةياجب تابجب  frsسنوت ىجاونب  JUSمدقتلا  pisةتاكلتل اعيج  

 ae seuils eur ناكر
 نبرفعج نب ليلمس نب ىلسأو نب ديز نب ليربج نب oléeh نبا

su su lee ui 
 نب دانم نأ برغملا خروم ضعب ركذو سلدنالا خروم نم يوخلا نبا
 Hess) «se ةوعدل Lee طسوالا برغم او ةيقيرفأ ىم PARTIE سوقنم

M en ds a Les, 
 ىنم هل نيرواجملا ةتانز نم ةوارغم نمبو هنيب تناكو ربربلا كولم مظعا
 ةعيشلل كلملا قسوتسا الو ةايوط is بورح ركذن اكطسوالا برغملا ةهج

 ميهف هنع هللا ىضر بلاط Ji نب ىلعل. ىتلا ةيالولل ميلازيكت ةيقيرفاب

)1( Dans les manuscrits, ce nom est ponctué de plusieurs manières. 
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 هل ءاربل اوناكف ةوارغم نم هودع ىلع مب لاطتساو مئايلوا مظعا نم ناكو

 اوميحتو مايا رئاس ةعيشلا نع ةتانز رئاسو ةوارغم كلذل تفرعتإو ميلع
 ,sa طسوالا برغلإب ages اوماقاف سلدنالاب ةودعلا كولم: نيهناو ملا ىلا
 ناو مقلب نييديبعلا ,at exil ديري ىبأ ةنتف تناك املو دعي هركذن ا

 ,sal ديري ىأ باحككأ ni sites ee sl نب ىريرل HS ةيعبلا

 روسي متم' Lie heal 'ىسميدمنفلا ineles ىلإ mad بي دلت ملكا

 دبعلا اذهل ىرطتب ىسملا Just ce اهب نيصخلا ريشا ةنيدم طتخاو

 برغملا ندم مظعأ نم تناكو روصنملا رمإب اهنصحو نيصح نطاوم ثيح
 نم رجلاو At Ua Jess اهنارع رجتساو اهتطخ كلذ دعب تعستاو
 ىف ىريز هءاج LS ةعلقب ديري ابا روصنملا ليعامسا لزان يمحو ةيسصاقلا

 | جفلا ناكو ودعلا ىف هتياكن تمظعو ربربلا دوشح نم هملأ مضنأ نمو هموق
das,هلصوو برغملا لأ ىرصنأ نأ ىلا روصنملا  wasهل دقعو ةينس  

 هل دقعو ريشأ ةنيدمب ,bled لزانملاو روصقلا ذاختا ىف هل ssl هموق ىلع

 رئازهل ةنيدم هدبع des هرمإب نيكلب هنبأ طتخا رث اهلاعاو ترهات ىلع
 نم ةيقرشلا ةودعلاب ةنايلم ةنيدمو رجلا لحاسب dise ىنبل ةبوسفملا

 اذبل ىندملا هذهو ةجابنص نوطب نم نطب مو () ةيدمل ةنيدمو ىلش

 ةويعدب LE كلذ ىلع ىريز لزي مو طسوالا برغملا ندم مظعا نم دبعلا
 بتاكلا رهوج Gags الو ميف ةنتفلا ,Last ةوارغمل اذبانم نيبديبعلا

Aهللا سيحل علا دعم ملا ىكتلا دكا  mate ol opelنب ىريو  sue 
 AA ىنرفيلا دمحم نب de لقق املو هرما ىلع هرهاظو برغملا ىلا هبححف

 ,JL ىاذل ركب نب sels ساف رهوج لزن املو هيلع ةالامملاب ةتانز

 هدي ىلع Las ناكو ءانعلا مظعا هعم اهراصحف ىريرل ناكافايا هراصح

(1) Les mss. B ) et D portent ةيردمل 

 كل



14A 

 ةهناو ملا ةوعد اوماقاو رصغتسملا مكحلاب مدي اولصوو ةوارغمو دانم ىبا
 دعم ,sb كلذل , à نب ديك Er نب كهيك رسمشو طسوالا برغملاب

 ريق نب دمحم هل عج دقو هنطو لها ,oral هموق ىف ىريز ضبنف هراطقا

 dl لستخاو ذسمموي Lie ديعلا دعب ةديدست برح مانهب ترادف

 ةتانز عوج ضفنأو هسفن ei هفيس de لماحتو ركسعلا نم ةيحان

 CCE © alle تدننكمو أومحلىساف مموي plu fade de 0( ترقسأو

 Ps مب Sy?) RSS fs اريمأ رشع ,des Le; Las lle |, ع معراصمب

diزعملا  chatامل مو ةروو مس مظعف  SEةوعدلا ا رصنتسملا  

 هدي نلعو برغم ssl de» ةجابنصو (?sp لاطتساو sl نم اوفهوأ مب

 LU دنع بترلا ىف هيماسمو بازلاو ةليسملا بحاض ىلع نب رفعج ىلع

 ةيقيرفأ هيلويل ةايسملا نم ىلع نب رفعج دعم ىدتساو هلاعلا ىف هجاتمو

 ةليسملا كم برشو هسفن de رفعج هفاخ هيلاوم ضعب زعملا كفع تعبو

 loue مدي هو plis so bal هيلع blacbihee قي

 هسرف هب ,LS ةرمادلا ىريز ىلع تناكو |ديدش الاتق اولقتقأو fall نحزف

Le delهموق نم هتيماح عراصمو هعرصم ىنع  Letهساأر  

 مئارما نم هيلع هودفوأ دفو ىف ةبطرقب رصنتسملا مك ىلأ هب أوقعبو
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Losىلع  malهركذن اك اذه رفعج  allesةيامئالثو نيتس ةنس اذه ىريز  

 ضبن piges نّمكلب هغبأ ىلإ هربخ لصو املو هتيالو نم نيسشعو تسل
 aol Re ىنمكلب راثو ةتانز تمزبناف ةديدش برح منيب ترادو ةتانز 4

 pal هيبأ لع ىلع هل دقعو هرثأ دمحل ىناطلسلاب كلذ لصتأاو هموقو

 رفعج Je plu بازلاو ةايسملا هيلا مضو برغملا لاعارئاسو تربمتو

 ,Le قم: ليوستل allé 28, 40 سس د
 همدقتساو ze) À far Gb ةتانز بلط ىف برغملا ىف Jess ةزفنو ةراوهو

ELU3 ناطلسلا غلبتساو نيتسو ىدحا ةنس مدقف ةيقيرفأ ةيالول  

LSهفلخقساو ةرهاقلا ىلا ناطلسلا ضبن 4 ةماتك هيلع كلذ سفنو  

 ةيقيرفإب ىريز لآ ةلود لوا كلذ ناكو 7566 اك

 :ملاوحأ قيراصتو مرمأ ةيلوأو

SUىلا هماقهأ فرسصصو قرشملا ل ةلحبلا =(  Leدرهظ ءارو ىلخي  

 ءانعلا هل نهم برغملاو dass sl رما هيلوي نهفرظنو ,NII كيلامملا نم

 ةلوددللا ةنيالب مدقلا خوسرو عييشتلا قدص ىنم قوشولا هبو عالطمغالاو

 هفلس دبع ذغم ةلودلا ىلو دانم نب ىريز نب Nb ىلع هرايتخا رقعف

 ةرهاظملاو ةوعدلا نع بذلا ليبس ىف اهمادعا ةتانز ىديأ نم هيباب روثوملاو

À 0220) : 

 ىف se JS ىريز نب نيكلب نع تعبف ىريز نب نب نيكلب ةلود
 ESS ةيلقع برغملاو ةيقيرفأ رمأ هالوو ةتانز بو F ىف برغملا
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 ,a Re dla LE لكلا A نإ قل
 LH al duens doll قيس dal, Su ايا ءاقكو نيكلي نم الدب
 شيميل ىف هرمأ ذفناو ةايقثلا بكارملاب هتابرقم ىلع هلهو ةرخافلا ءاسكلاو
 Dee eo Lu), Jia Gone قلظإو لاملاو
 نأ هيلا دبعو هتيب لها نم bal ىلوي الو ةيدابلا لهأ نع ةيابجل عفري
 ديري لصترإو هنم ةيومالا Ge عطقو هياد مسحل برغملاوزغب هرمأ ختفي

 لزنف سقافص els نم GS هنع عجرو نميتسو GAS ةنس ةرهاقلا

 ةجابنص عوج ىف هأزغف برغملاوزغ عمجأو ةيالولاب علطضاو ol on دعم رصق

cola,رفو برغملا ىلا لحتراو ةماتك  dellطسوالا برغملا بحاص روخ-. نيا  
 Las Lait لحرف هلماع جارخأو ترهات لها ىالخ هغلبو dalle ىلا

 ,de Ji همامأ اوبربف RAT لحرف ناسملت ىلع اوعقجأ ةتانز نأ هغلب رن

 باتك هغلبو ريشا ىلا ,Ali همكح ىلع ابلهأ لزن ىتح اهرصاخ ناسملت

 بغر نمتسو عبس ةنس ىاك املو عجرف برغملا ىف لغوتلا نع eye دعم
RLةيبادجاو ترسو سِلبارط لع هيلا نيضيزعملا نيرازن ةفيلخل نم  

 ie pp هللا هبع Like لحرو اهيلع ,d'a se كلذ ىلا هباجاف

 ترفو برغملا ىلا نيكلب لحترأ à هلبق نم Lake os dos ىاتكلا

diةنانر  ullesباف  dd jo Je Lee sb, LU St Aube, 

bé àةتانز عوجج  Lesضبقتو مب عقواو  ol deةوارغم ريما رزخ  
Jia, dusةيطع ىو ىنرفملا دمحم نب ىلعي ىنب لغم همامأ ةكولم  

 بحاص نوده نب ىلع نب ىبحيو رزخ نب لوفلف Ge je ps هللأ دمع نبأ .
 !a نبروصنملا dl يرصلا Lies dass ىلأ منيطايقب اعيجج اورزاو ةرصبلا

 اا ال دم دا هدرا ىلا هرحاشعب جرم رماع
 ىف ةبطرقب سلدنالاب ةيومالا ءافلخ ىلا نيعزانلا ,lus ةتانز كولم



 م

Janف نيدسملا روغتب طاب ملا لدضف ماغتتغأو ةغاطلا  dl AUتعمجا  

Axeركاسعلا نم ميلا مضنأ ام عم مارجلا ءارو  sd,مزاجأو  = 

 SSL برح ىلع هل دقعو ةليسملا بحاص pag نب ىلع ur pére رظنل
 ban اويرشو هيلا اوعقجاو ةتانز كرلم هتلقنف JU نم Je dite هدماو

laميلا عرفت ةتبس رهاظب  sx]ىم ةريربل ىم  lueاوداكو روصمفأللا =  

 نمكلب لصوو Gb نم متايلوأ ةرهاظم ىلا GET ضارف نم Al نوضوخي

 هركسعل قرطلاو كلاسملا (ax اهءارعش عطقو اهباضه مستو نيواطهت ىلا
 Jus Rex sait هلافاام te هالطي مكس ند نا
 مركسعم ىلا ةودعلا نم ددملا لاصتا ئىارو هفرشتسم )59 ةتبس نياع امل هنا

 كلذ هفقوم ناكو هبقع ىلع اعجار ركو اهاف انملا ترغف ىعفا هذه لاق اهب

 اهيو ىسلدنالا نبا كلم راد تناكو Longs ةرصبلا ىلا عجرو هرشأ ىعقا

 مداهجب لغشو ميلا لحتراف ةطاوغرب دابج ىف باب هل فنا رن ةهظع ةراع

 han ىلا ىستلاب'لتسؤاو SUN بارو, سل كا
 نو درسشم ةتانزو all Ji و ةفاك برغملا ges نم ةيمأ ىنب ةوعد بهذأو

 ةسالج نيب ام نسكراوب نيعبسو ثالث ةنس كله Si ىلآ ءارسعلاب

 ج ةليوطلا ةازغلا هذه نم bare ناسطتو

 ail ىلا ربخلاب لبغز وبا هالوم كعب Sd ىنوت الو نيكلب نب روصفملا ةلود
 هدعب نم ةجابنص رمأب ماقف هيبأ دبع بحاصو ,ail LUI ناكو ووصتنلل

is,هيبا ننس ىلع برغملاو ةيقيرفأ رمأ دعم نب رازن زيرعلا هدلقو ةرمص  

 هحرسو ريشأ de تفوطي هيخألو ترهأت لع on راببلا (ol ee دقعو

 ىديأ نم هعجرتسيل نيعبسو عبرأ ةنس ىعقالا برغملا ىلإ ركاسعلاب

 eh ةيطع نب ىريز هيقلق ىاقو dues اركلم منا هغلب دقو ةئأنز
(1) Les mss. A et C écrivent ce nom ainsi LUI 

of 
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 هدعب روصنملا رصقاو rl ىلا عجرو همزبف ساف رهمأ )1( ساطرفلاب يللا

 de نبوديو op vb ةمطع نبأ هب لقتساو ةتانزو برغملا ومغ نع
 هاماع بتاكلا ىب هللا دبعب كتقفو ةداقر ىلا SL لحر À دعب ركذن اك

 Lau كلرف هيف نما تاياعسو هنم تناك تانبل Si si ىلع هيبأ لماعو

 ةماتكب راوغلا رتكو دمحم ىبا نب فسوي هناكم ىلوو نمعبسو (2) عست
Aluىنخنأو  Réجرخأو اونعذأ ىتح  Ja Raهيخال دقعو  de sg 

 عست ةنس نوررخ نب ديعس fre هيلا عزضو ,Gb عم ةنتفلا تلاطو رهشأ

 era, dal هملا ,ol ةنبط هالوو هاصوو همركاو هابقتف نمعبسو

 ىلا ةنبطب ديعس لزي: ,el نورمخ نب ديعس عم هتلعفل ةتانز دوفو ههلا

 راهبلاوبا ىلاخو ديعس نب لوفلف همبا ىلوو ,calé ىدحا das كله نأ

 ىلا هيدي نيبرفو روصنملا هيلا ins نمعبسو عست :ةغس ىريز نبأ
 .هركسع دقف ىتح راببلا ىبا عابتا ىت ىفمو ترهات لهأروصنملا نمأو برغملا

 بحاص رماع ىبا نبأ ىلاراهبلاوبأ تعبو عجرف عوجرلاب هيلع ريشاو قفارملا

 OS ىلا بتكف كلذ ىف هغبأ نهرتساو ددملاو ةرهاظملا ىف سلدنالا

 ةدسحاو ادي هعم نوكي نأ سافب ةتانز نم ةيومالا ses بحاص ةيطع

 ساف اكلمو هامزهف ىلعي نيودي اهبراحو ةدم اهيار قفتأو .(Sr هرهاظف

 راببلا وبا عجرو ىنمنامتو نيتنث ةنس اهنيب ناذ تفلتخا رث اهلوح امو

 هلصور deb نأو مهقلاب ,AE نيتنث Lau روصنملا ىلع دفوو هموق ىلأ

 5 نيفاعو Qu Law pal كله م col ىلع هل دقعو لرذ ىنسحأ هلزنأو

nl dsقار دعمالا كلما الو روتعنملا  Lu0007001  
de exilعم ةتانز برحل هركاسع حرسو ترهات  Let 

 برحل نمناهمو عست ةنس هسفغب ضبنو ريشا ىلا ةتانز مامأ نممز نم |ولوف

)1( Les mss. A et E portent ساطرقلاب — (2) Telle est la lecon des 4 mss. ; mais il faut lire es 

és nr nés à den + à 1 [ذ ]| 10 1 ذ | 1 



 ب وس

 اوحابتساو pes نمنعمو ,Je «sh نسكام هتموع هيلع قلاخو

 ىناطلسلا لغشو مناش نك Lars راهبلاوبا لصوو مانم تلفأو تفوطيركسع

 هك me ay «se رابخأ Li sSS5 PAPER نب لوفلف برك سيدا

 اوعجر à لوفلغب !ميديأ Sp وخب لصوو هيوخأ Sp) «se برك اداه

 هدالوأ DT MSI 4 zLl pas نسكام de» ضبقتو ممؤبف داج كا

usداج علزانف () ةونس لبج ىلآ ملف اجنو مزح نبا ركذ اذك سيدابو  

 ةنسرماع al نإ Lis سلدتنالا 4 sal dde مسلا مل دقعو امايأ

 ني كاتم ىندميعتسيل 452 4 أداج هع سيداب لفقأو نسحام كلبم

Fهلوفقل برغملا برطضاف لوفلف بو  «bi,داسفلا ةتانز  sul 1, 2h 

 قفحزو Les ماقاف ميهاربأ هاخا هيلا تعبو ,col ET ىباف )2( هتعاطل ارابتخا

 رديو نملفاد نب ةيطع مارممأ لصوو هددم ىف اوراجو نمجوتونب هقعاط ىف

Jul,رفف لوركو وسرسلاو  steهعبتاو ةعلقلا ىلا اعجار  Questابب هلزان»)  
 هباحككأ ىمب مان وهو .ءاج ةياعبرأو كنس ةنس ابيلع هركسع#م كلهو

 / 5 دداوعأ de» سيداب اولقحأو ىنيعجأر PEN هبردضمب

 زعم ا هنبأ 0 Dsl Ac ناو مقل ىلا ail خلب 3 Ds LS < ةلود

(1) Le ms. A porte نوجس و et le ms. اك نوفستن — (2) Les mss. portent + AU | ارايتحا 



F6 

aull داج لخدو ةماعلا ةعيبلا هوعيابف ركسعلا لصوو ىنينس Ge نب 

 دعتساو رمشاو  cdغلبو ةياغإب رصاحو  AEجرفأو ههلا زعملا نحزف كلذب

Lé, مهاربأ dsl ىلع ضبقشو هركسعم dl, Le رمز مناف هيقلو ةياغإب ىنع 

 هدلو تعبي نأ ىلع قعساف ملصلا ىف بغرو ةعلقلا ىلآ  Alليي ىلا زعم ا

 نامت ةنس داج ىب دئاقلا هيلا لصوو هترضح ىلا لفق نيطلا رصقو

 بازلاو ةنبطو ةايسملا لعب داج لقتساو هدقعف ملا ى ابغار..ةياعرأو

dub ىلع داج نب دئاقلل دقعو برغملا دالب نم خفي امو cols رهشأو 

Lis ds Go بلقناو ةوأوزو ةزهح قوسو re ىسرمو ةرقمو ةليسملاو 

 تعضوو هتيده  cdنم اهرازوأ  keاومستقاو  Aliرابصالاب اومهلاو
  rlنيروصنملا لا ةلود نيتلود ىلأ ةجابنص كلم  SSLناو معلا باححا

 ةلودو  Jiنب داه  SEALزعملا ضبنو ةعلقلا باححا  Aىنيتنثا ةنس داج

 علقا 3 نينس ةدم ةعلقلاب هرصاخل نيئالثو  Lieدواعي ملو اعجار افكناو

sb,ءاقل مظعأ زعملا داقلتف هربه ىف  dsالجار هيلع  ess,روصقلا  

 ,ob ةمقيرفاب زعملا كلم رقسأو ابعفرأو تالصلا مظعاب هلصوو هلزنل
 نم قيقرلا نبأ لقن al هفرتاو ةيقيرفاب < فرع كلم rl اكو

 ناركذ ام لقم كلذب دبشي ام ىايطعالاو ,ll ايادبلاو مالولا ىف ملاوحا

 LAS تيباروت ضعب ob لاملا نم Je dl ةياغإب لماع لدنص ةيده

 نب لوفلغل ىطعا سيداب ob بهذلا ريماسم ىدنيلا دوعلا نم ناك مانم

D he alta 5 ha0010 0  
Jlelنم كلذ ريغو زيفق ىلا نينامت ناك سقافص ةيحانب لحاسلا  

 اهعيمج ىف بلغلا هل ناك عئاقوو بورح li نمبو هنيب تناكو تر ب

 ىنلعاف ةنسلل الخنم ةضفارلا بهاذم نع افرخم زعملا ناكو روكذم وه اك

. 
| 
| 
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 هب US, fie دجو نم لعق ىلا راص 3 ةضفارلا نعلو هتيالو لوال هبهذم

duاعيغتسم ىدانف موي تاذ  plةماعلا هتعمسف رعو ركب ىبأ  bla 

 ns ahs 81 pe ةصصفاوللا اعد[ لدتا UE نبيا !مولدتو 20661( 0
 Los تايجر مماقلا وبا مريزو هبطاخو ةرهاقلاب ةعيشلا ءافلخ كلذل

Le,هئافلخب ضيرعتلاب هعجاري وهو اليقسمو  fes Poil,وهل مظأ ىتح  
 دعم دبع ىلع ةياعبراو نمعبرا deu مل ءاعدلا عطق نا ىلا Ag هنهب

prete]نم  filsهدونب قرحأو  Lol Le,ةكسلاو زرطلا نم  Les,ماقلل  

 هتقيعاد Lacs هدبع باتكو ماقلا باطخ هءاجو دادغب ءافلخ نم رداقلا ىبا

 ىنيميديبعلا ةفيلخ رصنتسملا دعم هامرف ىيقلا دحاولا دبع نب لضفلا ىبا

 ,ds جئالو dés حاير مو ةطمارقلا عم اراك ىيذلا لاله نم برعلاب

dieبرعلا رابخا ىف انركذ اك ىروزاملا ىلع نب نسما دمحم ىبا هريزو نم  

Las sl dl Ads,ميلا حرسو ىرقلاو ةلباسلا اودسفاو داليلا ىلا ارمدقتو  

 ,p—añel هومزبف ناردمح لبجب ميقلو RAT Gags اهومزبف هشومج زعملا

saلاطو هب اوسرمتو دو مما  freeنأ ىلا اياعرلاب مرارضأو دالبلا ىف  

 fée هريفخ عم نيعبرأو عست ةنس JL Al نمزعملا حرخو ةيقيرفأ تبرخ

 ىنأ دعب ةيدبملاب هترافه ىف Gb حاير ريما ىريبنصلا ىيكي نب سنوم وهو

 اهمت هنبا Lai مدق ناك دقو ةيدبملاب لؤنو اهايأ هحكتاف هتنبا ىف هيلا رهصأ

Jiهملع  Jessناورمقلا برعلا  og)راوقلا ىزقناو ةيدبملاب زعملا ماقأو  

 ةنس ,Le سقافص dune ىلع طاوغربلا Jake نب 7# بلغف دالبلاب

 تراسمو مرسما ىف ىروشلا ىلإ اهلها راصو ةسوس تفلاخو نيسهو ىدحا
 pale dy ةعلقلا al se ىنب سانلع ىبرصانلا ةيالو ىلإ ارهخأ سنوت

 بلغتو هينب كلمو هكلم ىف :نرقتساو اهب ديتساف ناساره نب قع دبع

 هتيالو ىلا جابنصلا دمحم نبزعملا اهلماع Los سباق ىلع ىبحي نب سنوم
of 



 م.

ssl,هركذ ىتاي اكهدعب نم مهارب|  lil,سيدإب لا كلم  pal,راوغلا ىف  
 5 نمسهو عبرأ ةنسزعملا كاهو دعب مرابخأ ىف هركذن اك

dosنب عمت  sellكله الو  pl elهنبأ هرمإب  peةيقيرفا ىلع برعلا هبلغو  
 ضعب ىلع pass طلسيو منيب colle هنأ الخ روسلا همض ام الا هل نكي ملف

 au DE سقافص cale blé dl ليلم نيوّح هيلأ ىحزو

 راسو نيسهو سه ةنس كلذو هباعككاو وج منبناف اهيلع برعلا تمسقناو
 ناسارخ نبا اورصاخ سنوت ىلا ركاسشع تعب رث at ةسوس ىلا اهنم

 ناكو ؛ناورمقلا ىلا Les هركاسع تعب رث يقل ةعاطلا ىلعتماقتسا ىتح

 اهيلع هتبلغ 5 اثالث اهب ماقاف زعملا لبق نم ىجابنصلا نوهم ىب داق اهب
 ةقيالو نم تس دعب lé اب هتيالو ىلا ممن هدر مث ةيدبملا ىلا حرهو ةراوه

Litsنبرصانلا  Geركاسعلا هيلا عمت تعبف ةعلقلا بحاص  A 

 يطاوغرملا ليلم نيوج ىلا تس دعب عجر رق نآوريقلا put رصانلاب

 cle هايف dues ريما ىلع نب ىتبي نم ناوريقلا هل عاتباو سقافصب
 كلذ ءانثا ةعلقلا بحاص رصانلاو عمت نيب تذاكر نيعبس dis اهنصحو

 هركاسع نومطويو هتعلق نم رصانلاب نومجابي برعلا اهترسامس ناك ةفقف

 نأ ىلا هراد ىلا date ىلع هنودري رث اهراصمأ ضعب كلم اهرو Lil دالب

 نيعبسو عبرأ ةنس ممت ضبنو هتنباب يمت ,dal ul نمعبس ةنس اهلطصا

 اهرصاخ مهاربأ همخأ دعب ,Le ىجابنصلا دمحم نب ىضاق Les سباق ىلا

àهنع اوجرفا 3 ةيدهملاب نمعبسو تس ةنس برعلا هتلزانو اهنع حرفا  
fase,بلغت ناك همايا ىف اهنع مجرخاف اهولخدو ناو ممقلا اودصقف  

 DAS بكرم ةيامتالث ىن loss نهذامت deu ةيدبملا ىلع ةونج ىراصن

 ةيام اهنع Jul ىن ممت مل لذبف dus des اهيلع اولوتساو لتاقم ىلا

 عجرو ميديا نم ابصلخقساف ابب ناكام عمه اوببتنا نأ دعب رانيد ىلا



 سب

 pi نبرع هيخأ دي نم tes عست ةنس سباق ىلع ىلؤتسا 3 اهيلا

 ةنس سقافص ىلع اهدعب ىلوتسا 3 هاربا نب ىضاق نوم دعب Lol هل عيا

 لماك ىب نكم هراجاف سباق ىلا ليلم نيو Las جرخو نمعستو ثالث

 oui ةيقيرفأ de ةنعر culs دق حاير ,SAS اهني :تام نأ ىلا باهدلا

 نم رضخالا بلغ ةسماقل ةياملا هذه رخآ ىنو اهنم مموجرخأو نمتسو عبس

 ىدهحأ dau .كلذرثا ميم كلهو اه هو ةجإب ةنيدم ىلع cb ىوطب

 5 ةيامسجو

ph anal 2 cet 2 هنو دل pe lle LL 6 un sé ds 
  ERا ادع  es SEشقافص  deىباهنفنا

 ىطلاف حوقفلا  adهتلصوو نييديبعلا ةعاط عجارو تملك قيرفت ىن
  JUS, Wal, Seىرص دق  APةيرجلا ليما ىراصنفلاو مغ ىلا

Ge Les oo .اد loss Lol جلستسإر اد 0 
 هققتا  plةينادرسو ةونجو ةجنرفلا دالب ىنم رجلا |, نم ىزجلاب ةينارصنلا

 جي ةيامسجو عست ةنس هرصق ىن ةءاج كلهو ةزيزع ةرهاظراثأ كلذ ىن هل ىناكو

  Laserممت نب ىبحي كله  dbىم 2 مدقتسا هيفا لع

 ةرافخ ىف مدقف سقافص  glىنبرباج نيركب  Sueبرعلا هارمأ نم هنارظنو
cé, هيلا اوعقجاف رجالا رصقل نيمصاخم ةجابنص ركاسع مظعم Je, 

  taxaةحعاطلا لع ناسارخ نب دجأ ماقتسا ىتح سنوت راصح ىلا ضبنو

 - تالسو لبج  OSىم ىلع اعنتمم  Likeاركسع هيلا درج هموق نم

 ناك نم اولققو هوكتفاف برعلا ءارمأ نم ىداعملا ىرضعلا دايز نب نوهم عم
 هب  Jossةداعلا ىلع ايادبلاو نابطاخماب رصم نم ةفملخل لوسر  Àضبن

 و 2
  JSتثدح مث عفار رابخا ىف هركذن اكح اير نوطب ىدحا ىلع ىنب نم غداف
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 لماك y) عفارل راجر le ةيلقص بحاص رجر os dass ةنتفلا

 نا اا دصريو ىبك نب ىلع اا نيل رييغي هلوطساب slt هدادمأو هيلع

paulنب ىلع  JL casةبهالا ىف ذخاو  cdكلهو  dauسج  

he5 ةيامسجو  

 نب نسل هنبأ هدعب ىلو ممت نب ىيحي نب ىلع كله ,ll ىلع نب cmd ةلود
 Jose تاع 3 Jour sl درمأب ماقو ةنس ةرشع AS) نبأ ةعفي امالغ ىلع

 ةشحولا دنع راجر ىلا ةبتاكملا ردصأ هوبا ناكو قفوم هالوم هرماب ماقو
 قفتاو ةبتاكملا نم منيبو dis ناك امل برغملا ile نيطبارملاب هددبي

 Ce ةيرق حدا ةيلقص ىنيطبارملا لوطسا دداق نوهم نب دمحم ازغ ىأ

 gd 0# كلذ نأ راحر ui ملف ةرشع كس ةنس اهلها لققو أهابسف

 يرجو زيرعلا دبع نب نجرلا دبع غيلعو ةيدبملا ىلا هايطاسأ تفحزف

ESجرج ناكر فانتا  Loنم رجاه اينارصن  Géo)ملعت دقو  

sealمه هعنطصاف اهريغو ةيكاطنإب ماشلا ىف بذبتو باسل ىف عرسو  

 LAN ىف ddl ge لا ge كله املف هانشي ىبحي ناكو هيلع ىلوتساو
 as ىلع rl املف هلوطسا ىلع هلعتسأو هدنع bas هب قحلف راجرب

 نمر يتك ددع Us DS LL ىف cie كلذل die ةيدبملا

 هادف 5e gb Fa دعتسا دق dl ناكو سراف ىلا Ras ةينارصنلا

 ١( ساهدلا رصق اوكلمو ةينبالا les لحاسلا ىلآ اولؤنو din ىل اودصقو

 نيمعجار اوعلقاو نيطسملا مبلغ نأ ىلا منيب Jul رركتو 2 ساحالا ةريرجو
 نوهم نب دمحم كلذ JS لصوو ميف لققلا ركسأ نأ دعب ةيلقص ىلأ

 ورغلا ةداعأ ىلع راجر sie ةملقص ىاون ىف تاعف هلوطسإب نمطبارملا دناق

dlهلوطسا لو 3 ةيدبملا  up casزيدعلا  Daleل  atهينا  

)1( Les mss À, Bet D portent سناهدلا — (2) Le ms. C porte APCE 



H.4 

 , eusىف هركاسع  sulحلاصف هيقفلا نود نب ىلع نب ىرطم هدئاق عم

 قست  Jess Lake caleىنتيسحلا دقسأو هلوطسأ همم دقسأو هس هدي

 هدماف راجر لوطساب , Jetةيدبملاب اكلم نسل ماقاو هدلب ىلا ىرطم
 هيلع ضقتناو , Leلزي و هغم ةنتفلا )| داعو  ssىأ ىلا وزسغلا هيلأ

 نتيفعيرار فلسا هضم لكاسما نإ يجد كره وكن
 , Los dlaنكرم ةيامثالث ىف هلوطسإب , Lei al Reslaهل اددم ءاج

dal ele ssl sl نب زر اخيرص هجوت دق نسما ركسع ناكو 

 اخيرص دبي ملف سنوت بحاص ىناسارخ ىنبأ ىلع  isلحرو ةيدبملا نع

 , dslدر و عافد نود اهوكلهو ةيدبملا ىلاودعلا لخدو سانلا

ot get ةيكولملا رئاخذلا كرتو فخ امال نسحلا هنم عفري موه اكرصقلا 

 سقافص ىلآ الوبطسا عبو مهكامأ ىلإ منم نيرافلا درو هقلايا تحت ماقبأو

  sat ss:ةسوس ىلإ  LSاضيأ  satواجر ىلوتساو كلذك سلبارط ىلإ

  caleال  ob deعضوو اههلكليجاسالا  cleهركذد اي هيلع لوو ىرلل اهلها
 ىلأ  olدبع رفكلا ةكلم ىنم مذقنتسأ  llممامأ ةفيلخو نيدحوملا زيت

ya ةيدبملا de ىراصنلا ءاليتسا دعب ىيك نب نسل قحلو ىدبملا 

 نب زرخ مريبكو حابر نم ; slئداقلا  eleميدل دي ملف ةقلعملا

  REEDدبع طفاش  alاف: رجل هل هوان  RSSىلا
 روصنملا نب ترد اهيو ةنوب ىلا زاجاو برغملا  salىلا هجوت مث زيرعلا

 ةنيطنسق  Lasبحاص ىبكوخا زيرعلا نب عبس  Leىبحي هملا كعبف
 ىلا هزاجا نم  Siيد لاا ترمس هلزن نسحاف زيرعلا نبا ىلع لزنو
 نودحوملا  DUىلا حرخل سلدنالاو برغملا مكلم دعب نيعبراو عيس ةنس

 الوبقو ةمركت هاقلف نسوملا دبع , 44eهتازغ ىف ةيقيرفا ىلا  ANمت

Logis) مث أرب أهرصاحو ةيدبملا لزانف ىنيسجو el dau ةيتناثلا 

1 



bi. 

les كلانه ماقف شيحر هعطقأو pd اهب Sul ] نمسهو one] ةنس 

 نيوملا دبع نب فسوي هاعدتسا مث نينس  JEشحارم ديري هلهإب
 هقيرط نم انسماتب كلهو  (0 95 SLضرالا راو هللاو © نمئالثو تس ةنس

 نيثراولا ريخوهو اهيلع نمو

jaiلأ ىلع سنوتيراوتلا ةجابغص نم ناسارخ ىنب نع  Quelدنع  
el Leمرمأ أدبمو برعلاب ةيقيرفا  Lessملاوحا  

 تمرطضأ ةيدبملا di Jess زعملا اهملساو oh ai Je برعلا بلغت أمل

«deكولم  ie PL Àةسوس لهأ  Lili,لهأ هشام تواصو سباقو  

 نع سنوت تعطقنأو ,ls 1 IS ةعلقلا كولم داج ىنب ىلآ ةيقيرفا

 نب Ga دبع مثيلع ىلوف olle نب mel ىلع Le où زعملا كلم

 ميهف ةريسلا ىنسحأو ميلا ددوتو درمأ us مكراشو el pas ةجابنص

pl4 ةييدبملا نم زعملا  àا جانا نليسمو ناكمت  

 كله ىا ىل هرمإب LE لزي إو die جرفاف هقعاط ىلع ماقتساو ناساره ىبا

 نسأو ىلع él», ER 2 زيرعلا XAS di! dei os, es ةنس

(1) Les mss. A et B portent ول و راب L — (2) Telle est la leçon de tous les manuscrits; mais elle 

est évidemment fausse. 



pi! 

Jus Gloue ىب ميرعلا دبع نب دجأ هنبأ sb ماقو dell ةيالا 50 

 ناكمل قحل دبع نب ليعامسا هع  désاهب ماقاف ترزنب ىلآ ركبوبأ هغبأ رفو
 عزنو هسفن ىلع افوخ  alىلا  GNTةهشملا ةريس نع جو خلو كولملا ريسب

 تدتشاو , illىب ءاسور ريهاشم نم ناكو  balsسنوتب ديتساف ءالوه

  Jiاهتلباس حالصا ىلع برعلا لماعو اهراوسأ ىنبو اهطبضو ةسداسلا ةياملا

  edsهلاح  co per yناسارخ , JSاسلاجم  Ras Le “elهلزانو

 هعفادو هيلع قيضو ةيامسهو رشع ةنس ممن نب ىبحي ند ىلع  (Dىاعسإب

 داعف ةياجب بحاصروصنأملا نب زيرعلا ركاسع هقلزان مث هنع جرفاف هضرغ

 لزي مو ةرشع عبرا ةنس هقعاط ىلا  WIةنس ضبن ىنأ ىلا سنوت ىلع
le نم زيرعلا نب ىبحي دداق. نودهح نب ىلع نب ىنطم LS CES 

ze} سنوت ىلع بلغتف اهراصما ةماع كلمو tan ىلا ركاسعلا ىف 

Ds ei لوو هدلوو هلهإب ile 4! akiss اهبحاص perl دبع Lo دجأ 

 زيرعلا نب ىبحي مع روصنملا نب تمارك  Uk cssىلوو تام نا ىلا اههلع
nes dti] Se ds تام sais حوقفلا وبأ هوخأ هدعب Lake 

  re dau esrlusىلاروصنملا ني دعم هع هناكم ىلوو  olىكيووستسا

 ام ابلحاوسو ةيدبملا ىلع ىراصنلا  Gasةفس سلبارطو سقافصو ةسوس

 نمعبراو ثالث , eleةملقص بحاصل  alنب نسحل  Fileروكذم وه
 رسنتساو مهلاو ىلع: كلذل اودساتساو رذحلاو دادعتسالا ىف سنوت لهأ ذخاف

 مئاغب  Lessهديبع اولققف هيلع مايالا نضعب اوراث  leهمم  lilىف هيلع

 تعبف هتصاخ  dieهوخأ  casسنوتتب كرتو لوطسالا ىفرجلا دك ةباجب نم

  dalمنيب ماقاف ةجابنص هوجو نم لافاد نب ميرعلا  Psهيلع نودبتسم

A LC cb نوطب نم ىلع ىب رهمأ دايز نب De pole ةقلعماب 5; 

(4) Un des manuscrits porte هقفأوو 



 ماع

Lakeبرسل نناكو  cr dèasمكحلاو الاه سنوت لهأ  Lansيه لولا  

 ىلا هسيتاقتف سنوت لها ىلع ةيدبهلا بحاص رحاسع دقسيز À نراكو

 ball ناكف dub pas ةنقفلا تثدحو ةيدبملا ىلع ىراصنلا بلغ ىأ

 >al] à L ىم هللا كمع هنبأ (1) ثععب برعلا قم مب JS Le Luis il اياعرلا

 bis pre عسقجاو برعلا نم هموقو دايز نب زرحم fee لخدو هيلع
 A AD 3 هرم ةللص) سدوم نع boit ماج اوعقو اف : نيد حرمنا

 نيدذحوملا رابخأ 1 هركذف اك هتعاطل أوداقناف اهرهمأ وهو سنوت حلا ىنمومل أ دمع

 8 ET هدلوو akol شحارم لأ ناسارخ نب دجأ نب قلع لحرو

 هيلا تعقجأو ةقلعملا ىنع دايز كه ex ىنيسمخو عبرأ di هقيرط

 4 غلبو ob ou اوعقجاو نيدحوملا ةعفادم ىلع برعلا ,ls هموق

 | 1 دينا وفعلا ىلا هداربع نم ,de ne نموملا هبع ىلا

 نب زم ىلع ضمقتو اهبسو القق ومحل تساو مب اوعقواف bail وكر داو
 SL يقعم.ال ءاشي اه مكي ,all ناو 4 هولش بلصو لققف مريمأ دايز

)1( 11 serait plus correct de lire تعمق 



 مورس

 es لا كلم cola دنع اهب pol ةصفق كولم دنرلا ىنب نع رخل

alادبمو برعلا ةنتفب هبارطضاو نو  filsروما رئاصمو  

er jall Jah ةمجاهنسلا doll ماظن لستار Lies de بدلا us 
 ىناكو ةيدبملا ىلا ناورمقلا , Loisنب دمحم نب هللا دبع ةجابنصل الماع

 هلصاو دنرلا  weنيرم ىنب نموه )0 ليخن نبأ لاق نايغدص ىنب نم ةبرج 9
pie عطقو ةصفق طبضف ةوازفن نم نيسوجلاب منكسم ىناكو ةوارغم نم 
à Ji تماقتساو ةلباسلا تحلصف ةواتالا ىلع برعلا iles داسفلا ةيداع 

 |  DAعلخو درمأب  Jiaكلذ ىلع رقسأو نمعبرأو سمخ ةنس هقنع ىنم

 رزوت هتعيابو , lisهرسمأ ل.مفتساف ةيليطسق لاعا رئاسو ةماخلو سومقتو
ol ىلا نيدلا لفال امظعم ناكو داضقلاو ءارعشلا هيلع دقوو aille مظعو 

 نيتسو سمخ ةنس كله  Lisهتينكو زتعملا هنبأ هدعب نم  plرع

 ىلع بلغتو لاجرلا عنطصاو لاومالا ىبجو رومالا طبضف سانلا هملا داقنأو

 تلاطو هتريس تنسحو اهيلا امو ةيليطسق دالب رئأسو 'ةراوه لبجو ةدومق

 هتايح ىف كلهو ىع ىأ ىلا همايأ  ilديعف يمت  LANماقو ميمي نب ىبحي

 اولازي مو هدج ىلع دبتساو رمال  pasنأ ىلا لاح  AEةنس نموملا دبع
 اهبزتعملا تامف ةياجب ىلا ملقنورمالا نم معلخل نيسمخو عبرأ  Luعبس

 نيسمخو  LLريسيب هدعب تامو نميعستل ليهقو هرع نم ةرشع عبرأو

 ممن نب ىبحي هدفاح  dsدبع نب ناعن ةصفق ىلع نموملا دبع  Giىتانتخهلا

age ىب نارعب die مث ىنيفتكلا انابحا نب نوهم ثالث دعب de رث 

(4) Les mss. A et D portent ici ليحت — (2) Le ms. E porte ىنترمزي 

sf 



 ماع

 ةياجهب نمزتعملا نبزعلا نب ىلع نع اوقعبف ةيعرلا ىلإ ءاسأو يججابنصلا

 ىبوم نب oh اوراثو ميلع pus ةطايخلاب تحي ةعيضم ىف اهب ناكو
 هتيعر طاحو هكلم ساسف زعلا نب ىلع اومدقو هولققف نيدحوملا لماع

 ,LS ابا ديسلا احا نيتسو تالث ةنس all دبع نب فسوي هازغأو
 نب فسوي ةيناث هلزان ف هنع ,Lil دالبلا Je عطقو هيلع قيضو هرصاخ
 ىلا ,tal هذخاو هيلع بلغتف نيعبسو تس ةنس هسفغب نوملا دبع

 كلف نأ ىلا الس ةنيده لاغشالا ىلع هليتساو هلامو هلهإب كارم

 ددحو هلل ءاقبلاو دنرلا ىب ةلود تيهذنفو

padناكامو نييجاهتسلا ديعل سباق ءارما نييلالهلا عماج ىتب نع  
 ةيقيرفإب برعلا ةنتف دنع كلذو ةلودلاو كلملا نم اهب مل

 het oh ىجلرصلا كءرعملا اوبلقو ةيقيزفا ىلا ىرعلا تلخد ا
le, JS os;نب دان نب رعملا  alysall dut,اكو  balمهاربأ  

 سنومم نييضاغم اقحلو اهلزعف done ىلع زعملل )00 A ىضاقو

 اوقفتاو سباقب اهيخا ىلا اهتعبو اهمركاف حاير van ىربنصلا ىبحي نبأ
 ماقأ مق برعلا كلمت لوأ كلذ ناكف ىيحي نب سنفومل ةعاطلا فرص ىلع

 ىنأ ىلا هعم ىناكف سنوم دمحم نب زعملا قحلو سباقب WI gi مهاربأ

 . نسباق لها das ةريسلا ,ue SES) ىضاق sal هناكم ىلوو مهاربأ كله

 ممت ناطلسلا جا رع ىلا اوقعيو سيداب نب زعملا نب ميت opel كلذو
JUSهيلع افلاخم  slهيلا ىحزو ةياعبراو نينامثو عست ةنس مملع  

 نب نكم ابهيلوف برعلا ةعاط ىلا اوعجرو balle مث ابملع هبلغف ميمت



 ماو

 ماقف cb نوطب ىدحا de ىنب نم ناضد نم ةشقانملا ريمأ عماج نب لماك

 هيبأ نع اعزان زعملا نب ميمت نب este هب قحلو ةجاهنص ىلع ديتساو اهرماب
 جرفاف ste» ميابق ىلع علطاو هيلع تعنتما ىتح ةيدبملا هعم لزانو هباجاف

 كله ىأ ىلا ناضد tes ةراماو سباق ةيالو ىف هلاح ىلع نكم due مو اهنع

 je Last ىذلا وهو هكلم اهب لمثتساو عفار هغبا هدعب ape ماقو

PE PSاهيل  ass teىف هيعلا اذهل  pipe 
 حفار هيلع ناعأو عفار نمبو te ام دسك مبعا ناب ىخ نب ىلع ىلو الو

 نود مث ىراصنلا لوطسا ىلع cas نب ىلع لوطس| بلغف ةيلقص بحاص

 لاق ةياعبرأو She ىدحأ ةنس سباق ىلا ىحزو ,Jabludi برعلا لئابق

ee QE SAN ge eee 4 utم نيذسلا برعلا لكابت  sn 
 DE نم ىنأوف Pur يد رباكا عبارلا سمشل نم ميلا ,cslel ةبحأو دمحتو '

fieعقجا مث اهلها هيلع عفتمأو ناورمقلا ىلا عفار رفو ناورمقلا صخب  

priاوفمعو دالبلا اوهستقأو ناهد  ohعفارل  Sal,تسعبو اهنم  
 ىلإ جرخو oh ab عفار dire ىلا ةنودملا برعلاو هركاسع as نب ىلع

 نب نوهم ol مث عفار عايشا حبم :هبيورح ودا قيرطلاب كليف متسرام

 حالسصا ىف ىعسو ناطلسلا ةملسم ىلع نكم نب عفار لج ىرضعلا دايز

 كلذ دعب نم سباقب ماقو ةنتفلا تعفتراو nl اهنيب دقعفءاينم كا

 بوصو نييسورعلا رصق Last ىذلاوهو Ja نبا لاق ]ماك نا

 هالوم هيلع بلغو ديشر نب دمحم هنبأ هدعب ىلوو ةيديشرللا ةكسلا

 فسوي هدرطف sms) عم هغبأ كرتو ههوجو ضعب ىف دمحم جرخ مث ىسوي

 ىلا حرج منع هوعفدو سباق لها هب lé راجر dell ىلا بسقناو دبتساو

desقحلو  salهربخاو راجرب ىسيع  juilةدم كلذ ببسب راجر مرصاخل  

 نب ديشر نب عفادم sal عماج ىنب نم GS wat ناكو مايالا نم



 مزاد

 هنغبأ تعب سلبارطو سقافصو ةيدبملا ىلع نمومل دبع ىلوتسا الو لماك

 نيدحوملل اهلسأو سباق نم ديشر نب عفادم رفف سباق ىلا ركسعب هللا دبع

Gé,نم سلبارط برعب  ceدبعب قحل مث نينس هوراجاف  cellسافب  
 هدحو هلل ءاقبلاو سباق نم عماج se» رمأ ضرقناو die ىضرو همركاف

Le peةروش  plسلبارطب حورطم  Unie, aka,كانط فضلا ىلع  

 سيدإب ىب ةلود al 2 Cas el اهدادبتسا مجارخأو

 ةنس Lake ىلوتسا دق هللا هنعل ةيلقص بحاص راجر JS سلبارط اما

 gate ىحكاطنالا Je نب يرجح هدماق دي ىلع ةيامسمحو نمعبرأ

 نب ىمحي ابا نأ مث امايا ىراصنلا ةكلم ىف ,Lab ميلع لهتساو اهب

 كتفلا ىف ملخادو منامعاو سانلا هوجو ىف ىشم دلبلا نامعأ نم حورطم

 issue, Lis Lil مموقرحو أوراثو كلذل اوعقجاف ىراصنلاب

 pe نب ىمحي وبا هيلع دفو نيسمخو سمخ ةنس اهكتفاو ةيدهملا

assميلع رركذملا حورطم نبأ مدقو ةمركتو ارب معسواف سلبارط لهأ  

passدبع نب ىفسوي دبعل زبعو مره نأ ىلا ميلع لزي مف مدلب ىلا  

 نموملا دبع نب رع صفح ىبأ نب ديز وبا ديسلا هحرسف لا بلطو نيوملا

ia. ess Juآلا  
ol.تذاككف ' no SIL 

Fiامادقم اسراف ناكو هعئانص نم طاوغربلا روصنم ابيلع سيدا نب  

endةيدهملا ىلازعملا جو محو ةيقيرفأ ىلع برعلا بلغت مايا ةروثلاب هسفن  

dusهيب  vo pe 4e ulلملم  arch bas plu 3 45 cha 



 ماب

 ديقسأو 4 اوضر ام لاملا نم عل لذب ىتحوج او صاحو برعلا نم ٌنافلح هل
 ىلع .بلغتلاب هسفن هتثدح زعملا كله اذا ىتح سقافص رمإب ليلم نب وج

 ,(de وج مزيناف ميم هيقلو برعلا نم هعوج ىف all فحزف ةيدبملا
Que dauنيسهجو  àندا عم ىمحي هنبأ نعب  oldستافيم  

 نيعستو ثالث dau all نب ميمت هملا فحزو اهنع علقاو ةدم اهرصاخ

 سقافص ,ele هراجاف سباق ريما لماك نب Ke وج قحلو ابيلع هبلغف

 gp اهكلمو ةيدبملا ىلع ىراصنلا بلغت الو Bla اهيلوو ميمت ةكلم ىلا

 سقافص ىلع اهدعب اوبلغت نيعبراو ثالث ةنس راجر SE لّياهجم ىبا

Brie Lol badا برع  SL Ja ulعمق  Lesباها  
Res adةيلقص ىلآ  Le,هنديدو راجر بهذم كلذ ىناكو  Lesنم كلم  

 ىقبف pas لدعلا ىلإ بهذيو منم يلع Jets Rai dass لحاوس

 ىراسبصملاب ىإ: كف عددفع نوير هدشبا ليما مل كاماج 1
 خلو رضلاب عوقحلو نملسملا ىلا ميديا تدقمأ سقافسي نينكلا)

ailوهو نسم ابا  ASهرسماي رع هغبأ ىلا بتكف ةيلقص ىم  jbl 

 ةفس هتقول رع مب راقف نمدسملا قح ىف هللا ىلإ مالستسالاو ميف ةصرفلا

 ببسب fake تضقتناو نسل ابا ob ىراصفلا لمقو ملققو نيسهجو ىدحأ

 هيلا Jos راجر دي نم ةيدبملا نموملا دبع جتنا ألو لحاوسلا lu كلذ

 ىف هيلا iles Lai قتلو يقام ند
lol pereدعي مو هحرسف لأ ىف هبغرف  
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di اهبارطضا دنع ةجابنص de Lui ىم ais il LS Le ad 

 برعلا  SAنودحوملا مرشأ

 نع زعملا ضيوقتو برعلاب ةفقفلا ران مارطضا دنع cad درولا ناك

 Je راعدلا نم ةعاج Lai مض دق اهيلع ,fais ةيدسملا 4 ىو مقل

 ةبجب ىاونلا ىلع برضي ىناكف بيعش Je نم 00 ةعلقب انكاس

 sy مسيلع لاطق كلذ ببسب تاواتالا ىرقلا لهأ ىلع Dis تز غب

lu,هئاد مسح نم  OS;ناققيرف ترزغب دلبب  balموق عو مخل نم  

 des pre موقي نأ ىف درولا ىل اومعبف مرمأ ىلتخاو ىضوف bass درولا

 FL مسفنأ ىلع دومدقو ترزنب نصح هولخدأو هيلع اوعقجاف مدلب ىلأ
 eos. Les a نم مدقم ونب :As مميحاون نع عفادو برعلا نم

 ابب ىنكو Si ىلع مندابف عتيحاض ىلع نوبلغتملا م حاير نوطب ىدحا
 or وعكو ,SU عناصملا ديشو ريمالاب ىستو opel لمتتساو قتيداع

 هكبابت برعلا تداكو Les ناكو دارظ dit al ماقف كله نأ ىلآ تر غب

 نمرسبشل برقم ,sal abs دارط نب دمحم هنبأ ددعب نم des كلهو

 برس علا ند ههارخلا 22و ريمالا ىاسو ترزغب PA ماقو ةرجاشم ىف هتيالو

ele Jay aituهتاطلشت  “aa avi,هر دماوا  die, plug 
 ددجو dal ننس ىلع اهيف ىرجو نمنس pire زيرعلا دبع هغبأ هدعب نم ىلوف

ds Àنينس عبرأ مننس ىلع يبوم هوخأ هدعب نم  de Àاضوخأ هدعب نم  

cal, cameسنوت نسوملا دبع ىب هللا دبع لزان الو مرشأ  Lie gplمم  
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 () ظفاحل همم بلطو ةعاطلاب هل عنو هأرق ىف هدبج غرفتساف هقيرط ىف هب

 ىلع نيوملا دبع مدق الف ىنربلا نسحل ابأ ميلع ىلوو هفعساف هدلب ىلع
due Lasجرا  thé eus des gantsجودناو . de àافلا  

 ىنب مسيرعلا ءاملوأ نم ىجابفصلا de وب نب نسكو ب @ ةعرز ةعلقب ناكو

 زيرعلا نأ هرمأ lose ناكو اهفصحو اهب راث دق ةعلقلاو Lie cale روصخملا
 مادقالا هسفن ىلا ابيف بسن برعلا نمبو هنيب تعقو برح ىن هيلع ريغت

 دومح Las همركاف ةجابب ,jé هسفن ىلع هفاخ زهلا ناطلسلا ىلإأو

 os اوناكو هلع نم ةعرز لها دومحم ىلا عفارتو هاوأو ( ىبرلا لازي ىبا

 تعبف قحال دالواو ىنيدم دالوا او < لئابق sol ةهتاز نم نيتفلتخم

fakeبلخسا 3 ةعلقلاب معم ماقاو ملاوحأ ىنرظنيل ىلعوب نب نسكو ب  

 دالوا رفهاصو معتطصاو هعم ةعلقلاب ملزناو اهتيحانب اونأك راعدلا ضعب

couهتدصقو اهب دبتساو ةعلقلا نم مجرخاو قحال دالوأ ىلع عرهاظو  

 هيحاون ىف ob سراف ةياممجوخن هيلا تعقجأ نأ ىلا cote لك نم لاجرلا

 ريمأ عابس نب دمحم لدقو ةيربطب لالع نبأو a dE درولا ىنب براحو

 هيلا ,re Las ابل ذهتاف نكاسلاب ةعلقلا نصغو حاير نم ديعس ىنب

 ,be ساليغ ,dal هب كقفو ركسعلا SE زرابف ةياجب نم هركسع زيرعلا
 sl Al ديعسو عابسوغب هلزانو gaie til sel ماقو ةليوط ةدم دعب

este, Lai le, ee elكلوحا  Ledsةعلقلا همنع  euh, 
 لالع نب عفادم ةبربطب اضيا ناكور ومالا كلام هللاو ايمسو التق هقيب لهاو وه

 ابيملا برعلا as دنع ةيقيرفأ cb املف ابخويش نم يسع هيدا

 هع ىنيو هدلو نم ke ىف اهب دبقساو اهقتعلق نصحو ةبربطب عفتما

Dans chaque ms., ce nom est ponctué d'une maniere2( (— ةظفاعلا Dans le ms. À, on lit )4( 

 différente. — (3) Le ms. D porte 24 J\,5. On lit dans le ms, E قيرلا لازن
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 ءازإب ةدرجم so, de» نيرجلا ىف sd pe» نبأ هيلع راث نأ ىل هقعاججو

 ce Je شوفغ نإ نو مش ناكو برو ةنتفلا اهنيب ,ll ىنيحاي ملا

 هجرخأ امل كلذو لئدابقلا شابوأ نم اشيج هيلا عجو هديشو dia (So دق

 هتريس ءوسل ,ROM نع هوفرص م fake ةماعلا هالو نأ دعب سنوت لهأ

 ةرافغلا ددرو ايان عم هسفنل انصح ىنبو نوجد لزنو دلبلا نم جر

 هيلع pelle ىأ دايز نب زرحم نم اوبغرف ils ىف تاعو سنوت ىلع
 pas هدير لالع pyl Jess ةبربط بحاص لالع al) هربخ غلبو لعفف

 ىلع اومفاظتو os ةعلق ىو هدلبب نوصل ضعب ىلا هلقنو هنم
 Liu ةيقيرفأ ىلا نموملا دمع لصو of ىلأ اضدعب نم اضرنب اهفلخو داسفالا

 نب دام Las ناكو ةيقيرفا بئاوج نم داسفلا رثا ,Las ant عبرا
 cle ىنأب ةلاخب Joue less ميلقأ نم (on لزنمج end ةفقيلخ

 دي ىلع كلذ عطقنا نأ JM كلذ لم ىف دلو هفلخو op نيأو شوفغ

 هيلا Le دق ةيرانبقش ةعلقب ىالكلا هللا رصن نب دامع ناكو نموملا دمع

msراغدللا لهفأ نم  li bolsىبأ هب كئاغتقسأو برعلا نم اهامخ  

 il نم مجرخاو ميلا ses متكلم وسو برعلا نم سسرالا ريس ةتامف

 ىلع ىرسسجل هدعب نم همبأ ىلوو تام نأ ىلإ هملا هنودوي الام Rae ضرفو
didنوملا دبع ةعاط ىف لخد ىنأ  Lawةيامسجو نيسجو عبرأ  Al, 

 فايفسلا كلام



Fr 

 نييديبعلا ءافلخل نيعادلا ةجابغص كولم نم ةعلقلاب داه لا ةلود نع رخل
 نمح ىلا طسوالا برغملاو ssl ناطلسلاو كلملا نم مل ناك امو

 هيخال aie دق نيكلب نبروصنملا ناكو ىريز لا ةلود نم ةبعش ةلودلا هذه

 à Jul با هعو تفوطي هيخا عم ابلوادتي ناكو ةايسملاو ريشا ىلع داج

 برحل هعفدو روصنملا هيخا نبأ سيداب il نينامتو عبس ةنس Le لقتسا

 هل ,Li نرفي ces ةوارغم نم طسوالا برغملاب نمعستو سمخ ةنس ةتانز

 دوانع مظعف همدقتسي ال نإو dés دلب لكو طسوالا برغملاو eat ةيالو

sé Lasةتانز ىف  Lil JS,ةماتك لبجب ةعلقلا ةنيدم طقخاو ميلع  

 نم ضايع لئابق دهعلا اذبل هب, Lans لبج وهو anus cles ةنس
 Le 5 Ji, Less, sr لهاو ةليسملا لهأ ابيلا لقنو لاله برع

 نم ديشو ةعبارلا LUI سار ىلع bypass اهوانب قو اهب ملزناو برغملا
 ةرامعلا ىف ترجتساف قدانفلاو دجاسملا نم ,yes Sul اهراوسأو اهناينب

 بالط ديعبلا دلبلاو ةيصاقلا روغتلا نم ابملا لحرو ندقلا ىف تعستأو

 لزي ble عئانصلاو Il ىفراعملا قاوسا قافنل عئانصلا بابراو رولعلا
 ةيييانز بور اهلوتم La ىغملاو Gil كيل bel اذه ssl مايا

 ةيبيدابلا ,Rial, Gb كولمل امخاتم ةعلقلاو ريشا دلبب هلزن ناكو

 cé سيداب ىلع مجورخ دنع ىريزونب هبراحو ترهاتو ناسملت جاوضب
anusمو ةيامثالثو  colنسكام لققف اههتوخاو نسكامو  Li,اهلو  

 ه4
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est ةناطب نأ مث سلدنالا ىلارجلا مزاجاو css Jus ىلا هتوهأو cols 

 هيلا نك  ueةبارقلاو ماعالا  louisنم هناكم ىف اوعسو هتبتر داج ىلع

DM ES je مسي see كا RENE REA NI ندا 

ils, se ىاف هيبا دبع ةيالو مكادل هدلق امل ز عملا: هدلول ةنيطنسقو 

 ةوعد  Guestةضفارلا لتقو , Elةعاط دينو ىيخشلا نع ىضرو ةنسلا

 نييديبعلا  deكلذو سابعلا لآ ةوعد عجارو  Lisفحنزو ةياعبراو سمخ

  dat aةضفارلاو ةقراشملا ىلع ةروغلا سنوت لهأ ىلا سدو ىمسلاب اهلخدف
  1, Lasمب  luc Le, mel Qmssl dalنم  ohهيلا جرخو

 نع عزفف  test ie lgليلاو ىبا ىنب لقم  let (nةتانز نم ةرقم

pie اضيا ةرغ ىنبو ةتانز نم تفوطي ىبو ةجابنص رابك نسح cou 

 رفو  sleهعابتأ ىف سيدابو لهطاو ىنب ىلشب داج قحلو ريشا سيدإب كلمو

 هيلا عزضو ةتانز دالب نموسرسلا صخو © ىنيطلاوب لزن ىتح  &abeنأ

  6( aisنم :هلموق ىف  cbناك الا نيحوت  Ré steءاحو دابا  deهذا

 ا نب نكمل بو كاد نا  Laosمث داج ىلع انس سدا

 قلش ىداو سيداب هيلا زاجا , sebبرد  DEهريكسعم لفها ةماع هيلإ

 ذغأو مزهناف  paulرجكأو ةلهسمل صخ لزن ىتح هرشأ ىف سيدابو ةعلقلا ىلا

 كلذ نم هركسعم كله ث هرصاحو ةعلقلا 3 داج  Lolهبيرضم هءاج

  beهباككأ نيب  die atةجابنص تعيابف ةياعبرأو تنس

 روصنملا نب ةمارك اوتعبو ريشا رما اوقالتو نمنس ىنامت نبأ ايبص زعملا هنبال

Ras ىلا هداوعا ىلع سيدإب اولقحاو داج هيلع Lao, ردقي ملف اهدسل 

 اوعيابو نأو ممقلاب  PAةيغإب ةيحانب هضفف داج ىلا قحزو ةماعلا ةعيبلا (

)1( On lit ré dans le ms. À ; le ms. B porte 12) — (2) Les manuscrits À et C portent 

  — (4) Le ms. D porte 03ىنةلفأد  — ( Peut-êtreىنيطلا داوب



 باو رس

Gilماكحال دمانقلا هنبأ ديفا  Jiزعم لأ نيبو هنيب  Jossىلا  

olملصلا نه هلاس ام زعملا هل ىفماو ةايلج ةيدبب ةيامعبرأو نامت ةنس  

 دداعلا al AL ماقف ةياعبرأو ةرشع عست Liu داج كلهو هيبا ىلآ عجرو

 هطتخا دلب ةزج ىلع نالغيوو برغملا de قسوي هاخأ لهتساف ارابج ناكو

 ةوارغم نم ساف كلم ةيطع نب ىريز نب ele هيلا ىنحزو سيردأ نب ةزمح
 ةماهج كلذب سحاو ةتانز ىف لاومالا برسو دئاقلا هيلا حرخل نمثالث ةنس

 داومسهقلا نم زعملا al قحزو ساف ىلا عجرو هتعاط ىف لخدو هحلاصف

 ريشا ىلا فيصناو دئاقلا هحلاص رث ةليوط ةدم هرصاحو ,SANS عبرا ةنس

léعلقا رث  Lieعجارو اعجار افكناو  olال نييديبعلا ةعاط  

 Los cal تس ةفس كلهو ةلودلا CD © قلو all يلع ضقف

 bu frs برغملاب قحلو ىسوي هع هيلع جردخحو Le LS ue هكا

EC ESSنب دمع هع نبا نيكلي هبلط  das), seنم  

 Las, > Dh لاب اهرمأو 0 ملا ةيطعو Se ىب ةفيلخ برعلا

 ةعلقلا ىلا رفف Ro is نسحم لتقق ىلع اعيج اودهاعتو كلذب SL اربخاف

 () نمثالثو عبس ةنسرمالا ىلوو ,LM نمرهشا ةعستل AL هلتقف هوكردأو

Lesهلابق ىلوت يذلا نسحم ريزو لتققو ءامدلل اكافس امزاح امدق اهش  

 alé هقكنب Quel ال: ةركسب مدقم ,ol ىبأ نبرفعد لدتق db ىفو

 هب Ab دمحم نب لتاقم هوا تام. رف هردكذف اهسح كلذ رثإب ةركسب لها

 lil Wal كلذ ظفحاو ابلققف داج نب سانلع هع تغب نريهات هتجوز

 ءاللهتسأ هغلبو call ىلاورغلا ددربي Le LS SR ناكو exil de كك

 نيسجو عبرا ةغس By ضبفف ةدماصملا de نهطبارملاو نمفشات نب فسوي

 Jet سافم dis call راند ىف يكلم ل در ادا ل نوطبارملا رفو

)1( 11 faut sans doute lire ىنيمعبرأو 



thé 

 زهتناف ةعلقلا ىلا اعجار افكناو ةعاطلا ىلع انهر ابفارشاو Lol رباكا نم

 ال ةجاهنص ىنم dos هالامو dust ul ىف ةصرفلا هع ىنبارصانلا هنم

 ةلاستب aus ودعلا ضرا ىف لفغوتلاو ورغلا داعيإبا ةقشملا لكم .ىم مقحل

Lanنب ركب ابا رزوتساو هدعب نم رمال ماقو نيسمخو عبرأ  erهيي  

 سواقن des نامور همخال ةزج ,de ةنايلم هلزنأو PAST هيحلل برغم ا ىلع

 das ع دقعو رصانلا AE اهروس مده دق عملا ناك رمح هيخال

 هنبال ريشا es هللا دبع هنبال حاجدلا ges pd des رابلب هيخال

 1, سقافص نم طاوغربلا ليلم نب وّمح هيلا بتكو فسوي
 UE ىع مممدقمو )1( ةيليطسق لها هيلع دفوو ةيدبلاب هملأ تعبو

 نب cas) Lake oies منكاما ىل مدرو file لزجأو هتعاطب اونلعاف

cilsسنوت لها كلذكو هقعاط ىف اضيا نإورمقلا لها لخدو ةجاهنص نم  
 on SL لدغ اد وكس لما ناك
 ER ER fall رصانلا حرسف رفعج 4 ٌميلعو مدلب Ab اودبتساو داج لأ

 be لقحاو ةونع اهكتفاو اهلزانف du GAL ريزوو هريزو ةردمح ىبا نبا

 لستق مث ,file رصانلا ملتقف ةعلقلا ىلا ,lus نم ةعاج ىن رفعج

 ربخ ,dal امل هنا هيف ةجاهنص تالاجر ةياعسب ةرديح ىبأ نب ىلخ
 هناكم ىلوو رصانلا هلققف كلذ ىف مرواشو رعم dal ةيلوت sb نيكلب

 ناكر نب de بثوف بوغملا دقفتيل رصاغلا حرخ مث لفأ نب رفعج نب دجأ

deمكلم راد © تسوبرفات  AUSلتق ال  SSLنم هلوخأ ىلا بره  

 de اهكلمو اليل اهوقرطف رصانلا ةبيغل تسوبرفات ىف ةرغلا اولبتهاو ةسيبع
 Se مٌميلع ,Lau ميديا ىن طقسف ملجاعو ةايسملا نم رصانلا عجرف

(4) Le ms. B porte ةنيطغسف — (2) Dans le ms. E, ce nom est écrit .تسويرقأت Le ms. À 

porte تسوفدمأت 
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 or نييلالهلا برعلا نيب تعقو مث هديب هسفن ناكر نب ىلع جيذو '
 ىلا ضينو مهباجاف حاير ىلع هب Re جيئالا تالجر هيلع دفوو بورحو

 ةبيبسب ,bals سبرالا لزن ىتح ةتانزو ةجاهنص نم هعوجج ىف مترهاظم
heةتانز 4ب  > Fنب زعم ا ىنم ةسيسدب ةهربلا هموق ىلعو هيلع  Sp) 

 هيراضمو هفئازخ اوحابتسإو رصافلا مزهفاف زعملا نب عمت ءارغأو ةيطع نبا
sal JS,هعابتا ىف ةنيطنسق ىلا اجنو هبتاكو مساقلا  àىف ةعلقلاب قحل  
 دقعف PU Paul نبا نبل ses ندع ا
 هدنع ىعسو ممت لوسر هيلع دفو ps el dé, he منيبو هنيب

 نور نيرصتنملا ;GS هلققو ASS ses ىلا ليام هناو حوتفلا بأ نباريزولاب
 ot A Joss mec dll, il نيك dax مايا ىف جرخ ىتانزلا

 ىف fé هانركذ اك ةيقيرفا نم ةبغزو جينالا Real دق اهب ىدع y) دجوف

 رممانلا هيلا جرخو ,pales ةايسملا لزن ىتح مب راسو برغملا دالب

 de als داسفالا نم هناكم ىلا عجرو ءارسصلا ىلإ رفف

 (D ىدنس نب es ىلا زعوأو ةغيرو بازلا ىاوض هعطقأو هفعشاف

es, SE NESةركسب ىلا رصتمملا  ps 
 رصتنملا بابكا دنع dote ىلع راشأو هلون دجأو ىدنس نب سو مع هيلا

de 00ماعلا  dub) Re bolsهسار اووتحاو هعابتا ردو  esهب  
 لتققو هريغل ةظع هولعجو ةعلقلاب هولش بلسصو ةياجب هبصفف رسانلا ىلا
 clés ىنب ريمأ سبح نب حوتفلاو بأ ةوارغم ننمف ةتانز ءاسور نم ريثك

 لتقو مب دلبلا تيمس ةجابنص نوطب نم لهبق ةيدلو ةيدمل دلب هل تنأكو
 ةنايلم لماع ىلغ بلجاف ىلش ةيحانب ناكو Last غنم داج نبرصتعم

 الغتشم ناك امل ناطلسلا RSS ةوارغم نم نافمسرو ىنب خومش لدققو

 هبصفف رصانلا ىلا هسارب اوقعبو هولققو رصتقعم ىلا اوفحزف برعلا ناشب منع
oV 



Fr4 

 مالا اورهاظ ةوارغمو 0 ترمغ نأ بازلا لها هملا تعيو رصتنملا سار عم

ab 8 نالغو لزنو ركاسعلا ىفروصنملا هنبا تعبف مدالب ىلع برعلا نم 

 ! preاهمدشو نور مخ نب , wasىلوو الكرو لب ىلا هشويجو هايارس
le ue Bol ةتانز نم نيجوت ىنب نع هغلبو ىبسلاو مانغلاب لفقو ابيلع 

 دبع ىب دافم كاذذا مريمأو ليبسلا عطقو داسفلا ىلع برعلا نم ىدع ىب

 ىدع ىنب ءارمأ ىلع ضبقتو ركاسعلا ىف غيلا روصنملا هنبا تعبف هللا

 اضيا ضبقتو نابج نب قحالو © لعرح نب ديجو هللا دبع نب نكاس
a el Ni اهيعو Sr هيخأو نيجوت ىنب رممأ (3) dll دبع ىب SELS 

 قو مخيوف مرضحاو ةماهو  falseءاسور مساقلا دالوا نم متراجا ىف هقلعف

di le Jus &ûl نيتسا du ىو GW ىلع اعيج ملعقو داولا دبع ىنب 

 مسالا اذهب نومسيربربلا نم لمبق (ة) هل نأكو  COUT SIMتسيل مقغلب هيف
 دهعلا اذهل ىوقإب ةجابنص نم ليبقلا اذهو ىاكلاو مبلل نمب ىف لب افاك

 ىف اعازوأ  Aاملف  zaليث اذه  Listةيرممانلا افا ةنيدفلا هن

uno... 
 طقساو .سانلا اههلا لقنو ايندلا روصق بمعأ نم  hiابينكاس نع

 ابيلا لقتنأو  dauىو نمتسو ىدحأ  palناك اذه رصانلا  Julمكلم

 ىنب كلم ىلع هفوفشو  Dslعرضا أمل ةيدبملاب ممناوخأ  Raهةنقفب رهدلا

 نوعزافملاو ميلع راوثلا رثكو مرم غملع برطضا ىتح نييلالبلا برعلا

 مايا ءالوه داهح لآ زتعاف متلود لها نم  exممايا ناش مظعو اذه

 قابملا ىنبف  dutةقنوملا  ouéبرغلا ىلاورغلا 5535 ةهطعلا»ىادملا

)1( Les mss. A, B et D portent تره — (2) On lit es dans les mss. À et E. — (3) Le 

ms. C porte js et le ms. A لعرج — (4) Le ms. C porte bis نب سعف نب دانم 

— (5) Jelis كبي — (6) Ce mot est omis dans les mss. A, B, Cet E. 



 ماما

leبرعلا لزانم ىنع  Lesءوسدسو ىسفا ةطخ ىم ةعلقلاب منوموسي داك  

 JL ناكمل ةياجب ىلا قيرطلا ىن اهيلع كلاسملا ةيوعسو محاور ىلع اهقورط
LEAهذه ةياجي نم  Missاهروصق دالجو هكلمل أراد أهرهصو  Na id à 

seطاطتخا ىف قناتو  SUىف هايملا ءارجاو روصقلا ذاختاو عناصملا ديهشتو  

à L< 3ىنويهمأ رصقو ةولوللا رسصق  SESةنيطنسق لع رابط هوخحأ  its 

 sal ىلوو هناكم ةنيطنسق ىلع اهلاو ماقاو ةعلقلا ىلا ,dal زابلب ىلع

 ةنس ةنيطنسقب راثو روصنملا ىلع 5 ىف هلادب مث ةنوب ىلع نالغيو

 gril ىبأ ىلع ,bass ابالغ اهومكقا مث ربشأ ةعبس ةنوب أوصال

 ةنيطنسق هركاسع تلزان مث ةعلقلاب هاقتعاف روصنملا ىلآ هب أومعبو يمت

 كرتو اهي ras hot ليج de نأ جرخل 6 ىنكي يأ لاوحأ تبرطضأو

(4) On lit رابلب dans les mss. ) et D. — (2) L’orthographe de ce nom diffère dans les mss. 

Ony lit SV, ىكب A ts et DS: — (3) Le ms. B porte SG نا ىكب Dans le 

ms. À on lit كن تأ ol 



 ممم

 روصنملا اهيلع ىلوقساو Jess هلذبي لام ىلع ةنيطنسق نم هنكمي نأ ىف
 ا ارو م دس كي وبا ماقأ
 ايح ةتانز نم اوتامووغب ناكو هولتقو هيلع اهومكقأ رث هقعلقب هو مماحو ركاسعلا

engاموقو  sslتناكو  Raةتانز ةساير  OSخوخام هدبعل مسيءر  als 

puفاتر ىراجلا تناك ريوس دا لا :ىميو:  OS De 

Li paul oneةددفلا تددجتا  des du777070070700000  
 روصنملا مزهناف ةتانز ىف همقلو خوخام هل عجو هدوشحو ةجاهنص عومج ىف

D She ul dire, 
 دالب ىلع مضرحو ةنوتمل نم ناسملت ءارمأ ةيالو ىلا ,Lu هنمبو خوخام
 cie نأ كلذو ناسملت ىلا ضوبنلا ىلا روصنملا اعد Le كلذ ناكف ةجاهنص
 D اا 4 pas shell ad نيا

 نب ديحم ,Lil هركذ ىتاي ام ىلع نمعبسو عبرا du ىلعي SI ابيلع
Esىوسلل  Laoرعت  SUاطالب  Dale ske jh de 

 tale قيضو خوخام نوصحو هروغت برخإو روصنملا dal قفحزف ممروغتو

 دالب نع نيطبارملا ىديا ضبقو هحلاصو نمفشات نب فسوي هيلا تعبف
 هللا دبع ريمالا هنبأ تعبف هدالب ىف مناش ىلا نوطبارملا دواع مث ةجابنص

gasوفه لتحاو شكارم ىلا اوعجرو هدالب نع اوضبقناف نوطبارملا هب  

 مث Lys, eee رصاحو اونامو cé دالب ىب ةراغلا نشف طسوالا برغملاب

 نمبو هنيب ةنتفلا ,ss مث (du ىلا عجرو اهبلهأ نع ,Lie كلذك تارم

 بحاص رهنيت ىنبا هرهاظف ناسملتب خوخام نبأ قحلو هتخا Ja خوخام
 نب دمحم اهبيقع تام نيموي اهولزانف Ch ىلع اوبلجإو هرمأ ىلع نأسملت

hs Risنيقشات نب فسي  GCنب نيفشات هاخا  Dei RAS 



HA 

Labs dla pal ou ils gaulle 
 ءايحا برعلا نمو  AIةتانز نمو لقعملا مو ةعيبرو ةبغزو  flضبنو ةرمثك

  dlوحن ىف نيعستو كس ةنس ناسملتورغ  ÈSد لوسسنو افلا

RE ses ماكس ىلع ءاجو هتمدقم ىنركاسعلا ثتعبو قيسفطسأ 

lé, هوس مزبف روصفم ا ركاسع هيقلو ةلاست 4 جرخو ناسمات قع جرفأ دق 

 [ jus 4هيلا تجرخ نايتكباد روصنملا ركاسع تتاعو ةريضعلا  beةجوز

 مريمأ ىيفشات  deiربكاف ةيجابنصلا ماش ب ةاسوتم ءاقبالا ىف ةبغأر

 اهبلسوم مركاو هملا اهدصق  pbىلا اعجار افكناو هموي ةهبص منع
 هترضح  él delaةتانز ىف اهدعب  bé posطسوالا برغملاو بازلا

 هركاسع تخودو اهيحاون ىف نفئاف ةياجب ىلا جحا  Litsىف اوراسف

2 er) ةيروصفم او )0 تورزات ىغبو نارع ىنب لغم ةعينملا اهلابج 

 هناك نومو ري هفالسا ناك دقو زعملا رخو () روطابلاو |  Lieميلع عنتقف

 ىب ةلودلازعم هيلع مدقو هكلم لمفتساو هرمأ ماقتساف  reةنيرملا نم

ques dabil, روصنملا ىلع لزنف سلدنالا اوكلم امل نمطبارملا مامأ LE 

 , Le dslنمعستو نامت ةنس كلهو  déديدش ناكف سيداب هنبا هدعب نم

 نابلا  cheنب ميركلا دبع بكنف وطسلا  otههبا ريزو ( Jeهنتيالو

 نأ لسبق كلامو ةياجب لماع امابس بكنف ةياجب ىلا ةعلقلا نم رخو

 ل  driuناك دقو زيرعلا هوخأ هدعب:ىم.يلوو  dieىع  Dhهبرغو

 تعبف لج ىلا  sal deةتانز حلاصو هوعيابو لصوف نودج نب ىلع

Lu, ةنده همابا تناكو هكلم دمأ لاطو هتنبا هحكناف خوخام ىلا رهصأو 

SR لع hs, ةبرج هلايطاسا its هسلجم ىف pie sat ناكو 

(1) Le ms. A porte تورزأب et le ms. B تورزإب — (2) Le ms. B porte ميرملا — (3) Telle est 

la leçon des mss. A et D ; les mss. E et C portent روطانلا 

 هم



 مياس

 it زسيرعلا ,ue [y pl Leml ail سنوت لزنو Axelle أوذخأو

 اهرهاوظب هودجو ام عمهجاو:تكأو نوراغ مو ةعلقلاب همايأ ىف برعلا سبكو هقعاطب

 ربخل علبو برعلا لحترا رق دلبلاب مورجاو موبلغف ةيماخل ملتاقو aie مظعو

 رحسع ىف ةياجب نم نودج ىب ىلع هدئاقو gs) هنبأ تعبف زيرعلا نقلا

 اوبتعاف اوبتعتساو برعلا ءارمأ دقوو لاوحالا نكس ةعلقلا ىلا لصوف ةيبعتو

 ىدبم لوو ناك اذه زيرعلا دبع ىلعو هركسع ىن Ale ىلا اعجار cas افكناو

 cz SA ايف بو ةرشع RS Liu) قرسشملا ىم الفاق ةياجب ىلا نيدحوملا

 Le ةجابنص نم bis est ىلا جرخ dl زير |اكددعأ هلو

 معلا سردي اهب ماقأو ةلالمب Rae كلوضو دوراجاف ةياجب ىداوب نينكاس

 كلهو برغملا ىلا منع ,Je نأ ىلا هنود اولتاقو هوعنمف زيرعلا هبلطو

 en Las diese نم hs )3 ةيامسجو ةرسشع سه ةنس زيرعلا

di, lil gas ide RU SEAT eee 

 ابدا هموق نم دحأ ابثدحي او ةكسلا ,coul ةجارنص لئابقب مايالا باهذو

 و وطس تالث داك رانيدلا ىف هع ls داج نأ لقنو نييديبعلا منافلخ عم

des Ju 55هللا ىلا هيف نوعجرت اموي اوقتاو دحاولا هجولا ةرسادف  à 

 لوسر دمحم هللا الا هللا ال روطسلاو نوطظي ال غو تبسك ام سفن لك ىنوت

 BY هجولا ةرصأدو روصنملا رهمالا all زيرعلا نب ىك dll Ja pair هللا

 | nnh تدلك du Lt Vol lo one gaulle هللا. مشب
 نينموملا ريمأ هللا رمال لا هللأ ديع وبأ مامالا هروطس ف ةياسمخو |

 NT LP «de نب ىرطم ةيقفلا All sé ىاقرف ىبأ (D هيلع ضقتنأو

Éهيلا هاصواف ىناقرف نبأ ىلع ضبقتو ةونع ابهتفاف ركارسعلا  die 

(1) Tous les manuscrits portent ةياعبرأ 



AT 

  QG élle où Abا ليبقو هلعنعم  be ou 4325:ةسيناع  diسوت
  Lastةياجب ىلا عجرو هيلع تعنتماف ةيدبملا هذه هتبجو ىف لزانو

 ىلا هزاجاف اهبحاص نسا هدصقو ةيدبملا ىلع ىراصنلا بلغتو  hdهلزناو

 عمابب  xl dalرمازجل نم دئاقلا رفو ةياجب ىلا نودحوملا ىحز اذا ىتح

 , Ltنب ىيحي جرخأو ممنماف نموملا دبع ىقلو مسفنا ىلع نسحلل اومدق

 زيرعلا  sslىحي بكرو ةياججب نودحوملا كلمو مزهناف نيدحوملا ءاقلل عبس

de لزنف ةنوب ىلا لدع 3 دادغب ىلا اهغم ةزاجالا موري ةيلقص ىلارجلا 
 دالبلا نع هجارفأو هعينص ءوس هيلع ركنو تراك هيخا  JSىلا هنع

 ةنيطنسق  Jiىلع  dualلسخذ كلذ لالخ ىققورمالا نع هل ىلخف نسل

 ةونع ةعلقلا نودحوملا  wie JAهعم مثالا نم ساحدلا نبأو زيرعلا نب

 ( erحبس ةنس ىنموملا دبعل ىبكي عياب 3 ةعلقلا  ss sasنسمع,

cales LS us شحارم ىلا هلقنو هل ىفوف هسفنل طرقشأو is aies 

  Gta ie in Deرصق ىكسف  (hsةرسششع [ a slامأو هقفس ىف كلهم

 هخراصف اهيحاص خرصتساو ةيلقص ىلا رفف ةنوب بحاص زيزعلا نب تراحل

bio هولققو نودحوملا اهبيلع هبلغ À اركلمو di هللا عجرو هرمأ ىلع 

 ىنب كلم ضرقناو  leنم قبي مو هدحو هلل ءاقبلاو  Usعازوأ الا ةتالكت

gris عاطقا ملو دنهلا دادع ىن دبعلا اذبل و ميلا نوبستني ds ىداوب 

 ىف ةركسعلا ىلع دلبلا  kgهداوق عمو ناطلسلا , allاهيلع نمو ضرالا تراو



tr 

 to ناب كولا se ردا
(yكلذ ةيلوأو نيلدنالا ةودع  sta 

 das فأ ةيالوب دانم نب ىريز نب نيكلب نب روصنملا نب Quest ديتسا امل

OS QE Leuداخأو ريشا اداج لزناف هلع روغت هعبارقو هتموع ىلو  

 ديوملا ةوعدب ةوارغم نم ساف بحاص ةمطع نب ىريز ىنحزو ترهاتب تفوطي

plisلزانو ةفانز عوج ىف ةجابنص لع ىلا ةبطرق ةفيلخ  ex obحرسو  Dsl 

 ةجابفص مرسهناو ترهات ىلع اوقتلاف برعلا ىبا نب دمحم رظنل هركاسع
 DFE نب ديعس نب لوغلف هيلع les مناقلل هسفنب سيدإب قحزف

de Lieu, ui au 
Aكزتو ناو رمعلا  tigeدالوأ  poiadh essدام  hs Probe dual, 
 تس du سيدأب ىلع 2543 ىالدل ىلع اوعججاف )1 نينعمو pes لالجو

osهلي ارظشناف  Br eh 
 ىف اوعقجاو مب قحلو هسفن ىلع هيشخل سيدإب عموهو ىريز نب رابملا

csديعس نب لوفلف برحب منع سيدإب لغشو  misمداقلا مكانا كوم  

deهلبق نم سلبارط  eiمميديأ اولصوو تيعلاو داسفلا ىف ملاجم  Joie 

 . ىلا اوعجر مث هل ie, dax سيداب ىلا منع راهبلاوبأ عجر مت دودقاعو

steميقلو نيعستو ىدحا ةنس  forgéنسكام لققو  abقحلو  ob 

 هيخأ cs هينب ىف سلدنالا ىلا رجلا زاجاو ةنايلم لحاس نم ىوَدش لبجب

 ةفالقل لفاكو ةلودلا Cale رماع Qi ىنب روصنملا ىلع لزنو هقيشاحو

(1) Le ms. B porte ىنمينغم 



 ممم رس

 هتلودل ةناطب مذختاو هسفنل معنطصأو متدافو مركاو علزن نسحاف ةيومالا

LLىلع بلغتلاو ةلودلا ربق ىم همومي انآ ع  Res, LUIىو  AE 

 ركاسشعو ناطلسلا دونج نم معومجب Jist نيذلا 77( تالاجر plus ةتانز

Jlss Sr |ةجابنص رمأ ظلغتساف برعلا  Leeمسترامأ تلم تساو  

 ملهاك ىلع هدعب نم رصانلاو رفظملا هيدلوو رماع ىبا نب روصنملا ةلود اولهجو

LL,مرمأ ضرقفأ  «lis, RENE elec,ةنتفلا  glنايب  SA 

lol,ناكف  ol,3» ناتو عضاقول | كلت شبك eةبطرقب سرمنو  gs 

 ىيعتسملا متفيلخ مدق lat ىتح ,ve all ةتانز ةفاكو ةجابنص هموقو

 ةعاطلا ىلع هوطعأو متعمب هوتا ىذلا رصانلا نب ناهلس نب dl نب ناهلس

 اهلها ةحن ,MALO ةونع ةبطرق هب Last رث هرابحا ىف هانركذ اك متقفص

 سانلا تدحت اهصاوخ نم رتسلا تاتوهبو اهغم نوصلا يوذب تارعملا اولزناو
 نب ىرسيز هيبأ سار ىلا ةبطرق ةحابتسا دنع ,cols Jess رابخإب كلذ ىف

 هثدج ىف نفديل هموق ىلآ هراصاو هلازاف ةبطرق رصق ناردجب بوصنملا داغم

 (ro) ere ةربارملا رمأ D ةيولعلا نم دوج ىب ناش ناك 0

ed, LLةنتف اهبناوج  xlىلع ةلودلا تالاجرو ةرباربلا نم ءاسورلا  
 اهيحاوض تناكف ةريبلا ةيحان ىلا ةجابنص تزيحتو اهوكلمف راصمالاو ىاوفلا

 اهذختاو ةطانرغ لزنف ةرباربلا دمع ذمموي ىوازو موالمتسا اهيلع لصحو مل
 مايا سلدنالاب ربربلا راتأ ءوس هسفن ىف عقو À هموقل امصتعمو هكلمل اراد

 ىلا es ةلحرلا ىلع pyrel ةلودلا () ةضافتساو ةلعفلا ةبغم رذحو ةنتفلا

 لزنو dau نيرشع ةبيغم دعب ةياعبراو رشع ةنس cola هموق ناطلس
 ةهقي فا Rss نتنايك ام Jr SSL dat دفاح سيداب:نيزعملا لذ

 ,II رومبلا لاوحأ mal زعملا هيقلف اددع رفوأو اكلم عسوأو فرتاو

(4) On lit dans les mss. BetE :تس.ضاقتسأو le ms. À porte ةصاعتساو 

°q 



 ميس ع

dl,عفرأ  Jillةبارقلاو ماعالا ىلع همدقو ةلودلا نم  Sul,هرصقب  

 هل لمت ال ةارمأ ىلا همراحم تاوذ نم هيقل هنأ لاقمف هماقلا 4 ز مبأو

 هلع ىلع ىلقسا ناكو Lie lé عم ميبأ سار ىروو copie ةدحاو
LS, aitاوةعبو هيلع اوضقتناف ةتانرغ لهال نغطضي  geهع نبأ سوبح  

La Leند  spةينلطانرغب لزن ميلا ردابف هلع نوصح ضعبب هناكم  

 نأ ىلا gd قئاوطلا كولم مظعا نم ناكو اكلم اهي ,au دوعيابو

 بقلتو سوح نب سيدإب él هدعب نم ىلوو نيرشعو عست ةنس كله
lei, ail 

 هيقلف Les عست 22, ةيرملا نيسان ىرماعلا هيلا ins) همايارماس

 ميديا ىفئاوطلا كولم دمو همايأ تلاطو ,di همزبف ةطانرغ رهاظب سيداب

 هرسصاح الي db هللا دبع ىب دمحم هدقسأ نمت HS asus لا اعيج

 هموقو هسفنب سيدإب هدماف هيبأ ركاسعب دابع نب ىضاقلا نب ليعاملا

 Liu ةقلام بحاص دوج نب سيردا ot ةّمقب نبأ عم LE A واسو

 سيدابب قحلو معبتاف fai ليعامسأ عمطو Ra نم اوعجرو ,GAS ىدحا

 ىلا هسار لجو ةجابنص هلققف هوطساو ليعامسأ ركسع رفو اولتتقاف هموق ىف

 هب عفدتسي اضيا ةلاطيلط بحاص ىونلا ىذ ىب رداقلا ناكو se نبأ

 ,Lis ةطانرغ رصم ىذلا وه اذه سيدابو هناودعو دابع put ةلاطتسأ هموقبو

Litresاهراوسأ نصحو اهروصق ديشو  abاذل ةيقإب اهعناصمو اهيذابم ىف  
 افاضاو sel عست ةنس دوج ىنب ضارقنا دنع ةقلام ىلع ىلوتساو دبعلا

 لمقتساو برغملاب نمطبارملا رمأ رهظ دقو نمتسو عبس ةنس كلهو هلع ىلا
 نب نيكلب ىب هللا دبع هدفاح هدعب ىنم ىلوف نيفشات نب ىسي كلم

 يا ىلإ اذهرمأ ماقتساف ةقلام ىلع يمت هيخال دقعو رفظملا بقلتو سيداب

 هرابخأ ين ei اك ةفورعملا هتزاجا ةودعلا ىلا نمفسشات نب comes زاجا



 ريو

 دمع 5: "1 0 ماطر ةقلام ىم 1 داخل هب قلو ه4تريخذو ذو هوم

 هدحو هلل ءاقبلاو ea masi, Lai sl ىم ةجابنص نم

 ةييرارصعلا لامرلا ءارو رفقلاب يرماووملا |.

 اورسصاف اهلوأ نعي ال حل لبق روهد ذنم كلانه ىالاجلا ىف اودعبأ بونجلاب

 لآ اهنم اوضاتعاو اهبوبحو Jill ردو دارملا اهب اودهجحو cb نع

 ىع زعلاب اشحوتو دارفنالا اسانمتساو Shell نع اذابتنا ابموحلو ماعنالا

 ريربلا دالب es ام اوراصو اراوج Lund ىير نم اولوتف ربقلاو ةبلغلا

 كلت ىف اوفعو مالا ىيب هراعشب Lys PES ماتللا اوذختاو از نادوسلا دالبو

 ةليرتوف Lignes ةنوتملف do ىم AS تددعتو أو FS دالبلا

 ىلا برغملاب Lidl رجلا نيب ام ملك ةجابنص sal ةطمل رف ةواغزف اكراقف

 Je منم ةريتك ىنوطب ميف ةنوتمللو ةقربو سلبارط ةلبق نم سمادغ

 ءارصصلا دالب نم pe OS deb san 0 لايد ونيو 0 قطنترو
 و بريغملا 5 sl نع le ةيسوجملا Liz منيد ن اكو nes فرعي

 كك ol 3 دعب Roi JS = ىالاجملا 0 A اولازي

(4) La ponctuation de ce nom est incertaine. — (2) Le ms, B porte ىطنتو و 



 رب #4

 ةيواعم نب نهرلا دبع ةلود ذم ess كلم مل قسوتساو ةنوتملل ميف ةسايرلا

 را تريكو نب نيكاكألت منم ناك نوروكذم منم كولم هثراوت لخادلا

 تلاطو متلود ادتبم ىف ةنوتمل ريما رع نب ركب يأ دج قطنترو نب نكارا
 Les نم اودهاجو ةيوارصعلا دالبلا كلت اوهودو ,loss نيمناقلا ىلا هيف مراعأ

 st نورخا ماقتاو مريتك هب نادف مالسالا ىلع مولهو نادوسلا مأ نم
 ىا نبأ لاق ناتوليهت روكذملا نيكاكألت دعب ميلع كلمو fie اهولبقف

 ىفتقاو ءارصصلا دالب خودف ناتولمت ةنوتمل نم ءارصعلا كلم نم Ji عدز

 نيرشعو GAS ةنس Ge بمجن ىلأ ةيام ىف بكري ASS نادوسلا مراغم

aile,هدعب كلمو  molleىنوتو عرماب ماقو  deuعبس  Dale les 

 ,il ةجابنص هلققو ,LUS تس dau ىلا يمت dl هدعب مرمإب ماقو

 قينشأو نب أوم همت Pl ناك هريغ لاقو عز ىبأ نبأ مالك sl مرما

 دبع دبع ىلع اهرسإب +1 sai كلم رامي نب قنشاو نبأ نايورب لمقو رازب نب
 هغياو هللا دمع رصع ىفو ةعبارلا ةيأملا فرصنتسملا Si هنباو رصانلا نهرلا

 ةريسم هلعو بيج ىلا ةيام ف بكري ناك ةعيشلا lie نم مساقلا 1

Ltىزسل هفوطعي نادوسلا كولم نم اكلم نو مشع هل نادو اهلغم ىف  

 pbs فئاوط مكلم راصو كلذ دعب نم عرمأ قرتفأ رث هوغب هدعب كلمو
 ةنس نيرشعو ةيام ناتلي نب مهت دعب a SA عرز ىبأ نيا لاق ابعش

diىنوتمللا ترامب ىف عملا توافمت نب هللا دبع وبأ ميف ماق نأ  prie 
Se leليزا  Dell, Alجو  hd dl,نم ماوعأ  

 هدعيو ىلادكلا مهاربا نب ىبحي هرهص مرمإب ماقو ةتاوزغ ضعب ىف هتساير

 مخ كلم ةقبطلا هذبل ناكو همالك قتنا نيكاكالت WE نب ىيح

 هفسن ىلع OM هركذن هدعب ds il D نيلدنالاو برغم اب

(1) Le ms. À porte ts —.(2) Les mss. portent-tous s.5àS, . Je suis la lecon du Cartas. 



 ,Lil كلملا نم نمتودعلاب مل ناك امو ةنوتمل نم نمطبارملا ةلود نع ربخل
 هريس اصمو كلذ

RES 1هاملت  old ds dhoss dl llربظ  
 هيلع نادوسلا نم Alas اودهاجو هانركذ Eli QUI دبعل مالسالا ميف

 تهب 3 ممم ىنطب لك ةساير ناكو اوقرتفا رف كلملا مل قسوتساو ممل اونادف

 نب Tes ىنبروعصغم ىنب قطناترو ىنب ىف ةنوتمل ةساير تناكف صوصخم
 تسضفأ الو ةنوتملوهو eds ىب ,Jlel نب تيما نب (0) ةلاصم pp روصغم

dalنب ىبحي ىلا  bolقطناترو ىنب ىف رهص هل ناكو © ىنادلكلا  No 

 هموق نم ءاسور ىف هضرف ءاضقل مهاربا نب ىبحي جرخو مرمأ ىلع اورهاظتو

 ىكلاملا بهذملا يش ناورمقلاب مفرصنم ىف ارقلف ةياعبرأو نمعبرأ ىس ى

Lامو ةيده نم هب أوعتم ام اوفتغاو ىسافلا ناره  Rôleمنايعا ضورف ىف هب  
 3 هيلا نوعجزي نم AS نم غبعحي نا ces ريمالا هلاسو هيواتف نم

 ميلا pal لاصيا ىلع اصرح كلذ ىلا sd بدنف fus اياضقو ملزاون

 نارعوبأ هيقفلا مل بتكو مدالب ةبغسم اورعوتساف هيف ,fé نم ىار ام
 دعو: هخع نيدحألا نم ةسانكب لطبللا ارلر نب كك[ 3

 ةيغسم ىلع هسفن ضوريو هبقفو هنيدب قثي نم مل سلي ol هيلا

 لحرو ىلورهل وكم نب نيمساي نب هللا دبع fee تعبف هشاعم à مضرأ
 مما قرتفأو poli نب cs كله 3 نيدلا غل pis) ox مملعي معم

 lois امل هنع ذخالا أوكرتو هيلع اوبعصتساو ىنمساي ىب هللا دبع اوحرطو

)1( Dans les tables généalogiques, ces deux noms ne sont pas répétés. — (2) Ms. E 4 SI 

4. 



 ماس م

 نبرع نب GS هعم كسنو بهرتو مَع ضرعاف ىيلكتلا قاشم نم هيف

eteنم  lus,ركبوبا هوخاو ةنوتمل  ge Léaىر ىف ساملا  

 ىم مب عماستو asbl ىنيدرفنم اهضايغ فى اولخدف debiks |, Yen دوعن

 ةفاكلا لجو هيلا ءاعدلاو قحلاب ماهقلا Eu ىنميعت دقو ةإق ىم ىلغت تك

 ةنوقمل Lol ىنم ميلع ىدعتسا ىم ,LE اوجرخ كلذل y اوجرخاف هيلع

 sal ىف مل ol ةقيرطلا ىلع اوماقتساو قد ىلا اوبانأ ىتح ةفوسمو ةلادكو

Es)ىنيطبارملاب مامسو ىممدلسملا لاومأ نم  Je,مرمأ  Leا كرما  

 لان اه طمللا ,de ميلا بتك مث اوبلقناو متاقدص موطعاف

 ندعي عبراو نسج din ءارصصلا م ,Le مرمأ رميمغت ع ممصرحو ةوأرغم

 تناك لبال ةعرد ىلا اودعو مرغكا ىرابملا ىلع LAS, Las ددع ىن ةياعبرأو

ELكلانه  lis DESوأ افلا نمسه  Loy<نب دوس_عسم ميلا ضضو  

 ;Fo ىسعو Lie ممقعفادمل ةعردو ةساللح AUS ةوأرغم ريما ني دوضأو

 fil هللا مملفنو دركسع Axel, JE ىيدونأو Lol tb أوعقاوتف

 اهولجدو d LR اودصقو des دالبب هداك ىلا Li لبأو ممبأودو Ras سأو

LL, Leةوأرغم لف ىنم اهب اك ىم  ESاهلاوحا وم  Sal] bé, 



 موس

Axl,تذدوراتو ةسام  EF)رث هلقاعم  Es din Lg ao ES 

 ىلا فاهععساو ك1 يوارغملا ىلع نب قسوي نب طوقل اهرممأ رفو نمعبرأو

 انهل دل اوساجو نود JE SEEN ىنوطبارملا ختفا À Le نوي قد

 لمقو LS ىنرفي ce اومحلتساو اهوحابتساف الدات اومغأ 3 نيس ةنس

 قحا تغب بنيز هتارمأ جورتو تاهنأ بحاص ىوارغمل ىسوي نب طوقل معم

 gs دفع طوقل لبق تناكو ,dub لامجلاب ةروهشم تناكو ةيوازفنلا

 ةناليهو ةجررهو ةكيرو ىلع ,les SES ساطاو نب oeil دبع نب ىلع ىبا
 LS نع .نرفو وفا تالت gril مو ةدماصملا دالب ىف ىنراغها ds ىف

 مربع نب ركبوبأ ددعب Le مث هذه بتيز طوقل جو قف ىناغا اوكلمو

 Lune اوضاتكا يذلا ةطاوغرب دارج di ىنيطبارملا Les مث انركذ

 نب هللا دبع ديشقسا ماياو عماقو ميف مل تناكف ىبرغلا فيولا تا

 Je ند نايدس هدعب ىنوطبارملا مدقو نميسه ةقس اهضعب 1 ىنيساب

frs Les 3 al = 4)مدابج ىلع هموق ةرامأ ىن رع ىب ركبوبا رقسأو  

 ناسهلس مدابج 4 كلهو برغملا نم متوعد رثأ ,Le ممفاش لصاتسا ىتح

esقيس يذلا هش " JS saut up dll nue sb, Ge du 

Lee RS Ieةيقانرب نم ايم ناك نم"  M 

Aiهغلبو نمسهو  posنم عقو ام دعب برغملا حف مسي  Clىنمب  
 (ze ممقارعأ عاشو و مصامعأ tes A] Sas ةفوسمو ةنوقم

 كلذ دكاو ةلحرلاب هرمأ افالتو all عاطقناو ةملكلا GS «si مددم

 تالق ةنس برغملا ىلا ةعلقلا بحاص داجى ب دمحم نب نيكلب ىحز

 هنغ نتا نوغملا de لهتتاو hat IR St Lee RS نيس

 D قحلو قاحتأ تغب بنيز هجوز نع هل لزنو نمفدشات نب فسوي

 de ىلو.تسا ىتح نادوسلا داهج نم اياب - ةنتغلا قرخ نم منيب ناك ا



 مع

 كزنو برغملا ىارطإب نيفشأت نب فسوي ماقأو ممدالب نم ةاحرم نمعستوحن
oui. Niار  Le 

Leمث برغيلا راطقا خودو نمطبارملا نم هركسع ىف نهفات نب فسوي  

ze,تراشاو هيلع دبتسا دق نيفشات نب فسوي دجوف برغم ا ىلاركبوبأ  

 اهنوعامو ءارصصلا عاتم هل دعي lo هلاوحا ىن دادبتسالا هيري نأ بنيز هيلع

 هضرأ ىلا عحرو رمالا هل pus ةعزانملا نع ىناجتو ركبوبا ريمالا كلذل نطفف

 ةنس شكارم ةنيدم ,ous bel ةياعبراو نمنامث ةنس هعجرمل كلب

 5 âne ةبصقو ةالصلا age ىلع اهروس راداو مايخلاب Lis, aus عبرا
 تس ةنس هدعب نم هنبأ ىلع اهراوساو اهدييشت ليك هحالسو هلاومأ زارتحال

 سرقيلو ركسعملاب هلرنل شكارم ةفيدم ىسوي Jens ةيامسجو نيرشعو

 | دابق ىف نكي مف نرد لابج ىف اهب fable ةقيطملا ةدماصملا لئابقب

 ةبلاطم ىلأ dos ci مث Leg رتكا الو ةوق منهم دشا كاذ ذأ برغملا

 Le كك مميديأ نم Jad بذجو برغملاب ةتانز لدابقو op «Sas ةوأرغم

 Fe يق de كلذ نم اوناك دقف مفسعو مروج os Le ll لزن

 .Lil ولت, ةييدس رابخا
 D Ve نا
 رت نيفشات نب فسوي هلزانف هدعب نموه ابيلوو ةعلقلا كلت بحاص الاوت

 ناك ام ةسانكم بحاص ىاتزركلا فسوي نب ىدهم ساف ىلع هب شابكسا

 ساف ىلا نيطبارملا ركاسع ىف قحزف ساف بحاص يوارغملا رصنعمل اودع

ze,ضفف رصنعم هيلا  doseساف ىلا فسوي لحترإو  ssجتتفأو ابلزانم  

LL Liu. 
 دالوأ نم اهب ناك نم لققو Last ىومفص di ضبن pi hi مهاربأ

 مث نيسهو سه ةنس اهلص Lau ساف ىلا عخرو ىوأمغملا نيدونأو



 معا

 وكس Le ةبخط ىلع el مدالب نم اريثك 3 ali ةراغ ىلأ حرخ
 منتوهد ab danse Lee نم ءارمالا ةيديراةتبشس بحئاص Lab كتر
 لستققو اهيلع dort ساف ىلا رصنعم هفلاخو زازاف ةعلق ةلزاغم ىلا عجر 3

 ةسانكم بحاص فسوي نب ىدهم نمفشات نب ىفسوي ىىدتساو اهب هلماع
 اهييدنا Less Si لبق dis Gyañee هضرعتساف ساف ىلع هب شيكسيل

 هتدش ىف ههاسمو هيلو ىلا هسارب تعبو هلقو هغوهجج ضفف برغل هزجانو

 نهفشات نب فسوي ريمالا ةسانكم لها خرصتساو طاوغرجلا نوكس بجاد
 ابنع قئفارملا اوعطقو ,Lex اوذخاف ساف راضح ىلا ةنوتملركاسع حرسف

Jul It,ىدحأل هودع ةزجانم ىلا رصنعم ز ربو ده مسمف اهيلع  
 نب مساقلا ىلع هدعب نم ةتانز عقجاو كلهو هيلع ةريادلا تناكف نيقحارلا

 ىزاتب اكرلم اوناك ةيفاعلا بأ نب cause دلو نم نهجيلا دبع نب دمحم

 il ناكف ريفص ىداوب اوقتلاو نمطبارملا ركاسع ىلا اوفحزف لوستو

 وهو نمفشات نب فسوهب مربخ لصتاو نيطبارملا نم ريغك محلتساو ةتانزل
eleزازاف دالب نم ىدهم ةعلقل  dau Jeاهيلع كرتو نمسمخو تس  

 ةوالدنف à نسارم se خفاف برغملا ذالب ىف لقتني راسو نيطبارملا نم اركسع

 قو نيتس Las ةراغ دالب zx مث نيسمخو نامت Law ةغرو دالب مث

 اهب Jess ةوفع Lau مث ةدم اهرصاخل ساف لزان نمتسو نيتنثأ ةنس

Le;ةثالث  ENةوارغم نم  op Spتزوعا ىتح ةتتانز لمابقو ةسانكمو  

 نم منم L نم صلخو تاعاجج او ميقو دهداخالا مل SG ىدارف عتاراوم

Jaiتناك ىقلا راوسالا مدهب رمأو ناسملت دالب ىلا  debنمب  DD 

 اهلها لهو راوسالا Late راداو ,ba ارصم اههريصو lasse نم نميسلدنالاو
cleبقوو دجاسملا "نم رامكتحالا  dau Jet eleىلا ىيعسو 5  «ssh 

LE 



Her 

 مث ةونع اهكتفاف ةنمدلا ةنيدم ىلا نمتسو  pas Aنم نادولع

 مث ةراغ نوصح  Gagsنم دوكم ىنبو ةثايغ لابج ىلا نمتسو عبس ةنس

 ىزات زاوحا  Lastمث اهخودو  call pusهموق ءارماو ههنب ىلع تالاع
 ناكم هلرذقعاف دابجل ىلا دامع نب دقعملا هاعدتسا مث هيوذو  Dellتوكس

RL نم ةموقو LL 
 ةعياشملاب لسرلا  faleىب حلاص هدئاق ميلا زب  obةفقمل ركاسع ىف

 توكس هيقلف  Callرهاظب  dalةلودلا ءايض هنبا هعمو هموق ىف

  Ji, istبتكو ةقيسب ةلودلا ءايض زيرعلا هنبأ قحلو كوكس بجاه

  teنب فقسويرهمالا ازغأ مث نمفشات نب فموي ىلا خفلاب نارع نب
(D ناكنليت pp ىللٌدْرَم هدداق نيعبسو نمتنث Lau طسوالا برغملا ىلا ىمفشات 

 ةفوتمل ركاسع ىف هريمشع نم كوكرو نب دمحم نبا  Liةرارسغم
 نب دمحم نب ىلعي دلو نم ىبحي نب سابعلا رممالا ذمموي اهيو ناسملت كولم

  GR AEروض نب دمحم  bassىلعيب اورفظو ةتانز دالب ىف اوراسو طسوالا برغملا

 هولتقف سابعلا رهمالا نبا , LSمتازغ نم نمعجار  Àنب ىسوي ضين
 ىنمقشات  dauكورلا ىلإ أاهدعب ثالث  HS zhدالب رئاسو ةليلمو

 نيطبارملا ركاسع قف ضبن مث دعب رمجت ملف 5 ةنيدم برخو فيرلا [4

 متتفاف طسموالا برغملا دالب  doةنيدم خف مث ىنسانزي ىب دالبو ةدجو

  obusةوارغم نم اهب ناك نم محلات ساو , JSناسملت ريما ىيحي نب سابعلا

 هكلمل ارغث تراصف نيطبارملا نم ركسع ىف اهب ىفؤسملا رعفمت نب دمحم لزناو

dal مها وهو هتلحم Ke تراركان ةنيدم اهب طتخاو هركاسعل الزنو 
 ii ىلا سي مشنأو لبجو os سنت ةنيدم جفا مث 7( ىناسلب
 لزي ملو نيعبس سمج ةنس شكارم Jet برغملا ىلا اعجار افكناو

AEناك  Le ms. A porte CU ; on lit dans le ms. B1( ( 



 مب عرس

Loايلاو رعنيت  SN Lt busكلم  ones dosنأ مث ىنيفشات نوحا  

 ناك اه ابيف ةصرفلا ah رجلا ءارو نمدسملا دالب ىلع بلاكت ةيغاطلا

 sl ىذ نب ces pt Us, bal رصاخل ىناوطلا كولم نمب ةقرفلا نم

 هحله ىنأ ىلع نيعبسو نامت ةنس LR هنم ,Lu دبل علان ىتح

 ىنيح ىلع ,GR, deuil لخدف ةينارصنلا نم اركسع هعم تعبف ةيسنلب
 راسسو bail Los cou نيب زيرعلا دبع ىنب ركب ىأ اببحاص كلهم

 لها sel ايعاو ىيرط نم زاجلا ةضرفب ىقو ىتح سلدنالا دالب ىف ةيغاطلا

 url ىلع ىيضو ةطسقرس Ji مث اهوطعاف ىزهلل fre ىفتقاو سلدنتالا

 نب هقهعملا بطاخ ابكله ىلا هلمأ دتماو ابيلع هماقم لاطو Lo دوه

 ةودعلاب مالسالا برص ىف هدعو اركنم نمفشصات نب ىسوي نيمدلسملا ريما دابع

 ىلا زقهاف ةصاخلو ءالعلا نم ةفاك سلدنالا لها هبتاكو ةيغاطلا دابجو

 ابلزانف زاجلا ةضرف ةتبس ىلا نمطبارملا ركاسع ىن زعملا هنبا تعبو داب

 1 رخالا عمبر ىف ةونع اهومكقاف ارحب دابع نبأ ليطاسا اهب تطاحأو أرب

 ىلا بعكو اربص هلتمقف زعملا ىلإ ديقو ةلودلا ءايض ىلع ضمقتو ىمعبسو تس

 ,les 4 ai» نيطبارملابو هب &L رجلا دابع [Lo زاجا مث خفلاب هيبأ

 باكر نيكتل ed sd‘ نع ىضارلا هنبأ هل لزناو LA ارفنتسم

 ةبس sel يضلل es SL تاس 07
 بحاص bill bol دابع نب دقعملا همقلو ةيامعبرأو () نمعبسو عست
 ىقلو ةلاتشقب délai pl ةقلالهل كلم شنوفذا نبا عجو سويلطب

 روهشملا ميلا هيلع نيدسملل ناكف سويلطب ىجاون نم ةقالزلاب نيطبارملا

deuشكارم ىلا عجر مث نيناقو ىدحا  Gilesرظنل ةيليبشإب اركسع  

 حاخلاب دوبأ فرعيو هريشع نم توكرو نب دمحم نب LAN نبا ÉD دمي

)1( Les mss. A, Bet C portent ىنينامت 



 معع

 نيلدنالا 52 ىلع ةيغاطلا بلاكت رف هداوق مظاعأو هتنالطب نم ee :راكو

 قسوي داق جاحلا نبأ هتنس ىف هيلا ىحزف امش ىداوطلا ءارمأ هيف نغي و

 علخو ةعينش ةهزم ىراصنلا عوج legs نيطبارملا ركاسع ىف نمفشات نبا
 لا هسكامأ als نب ىلع رفف ةيناد ىلآ ىدامتو ةيسم als قيشر ىبأ

à L<نب رصانلا ىلع .لزضو  EEنبأ لصفو همركاف  dur ob. 

 ةيسنلجب كلمو اركسع هعم ذفناف نونلا ىذ نيرداقلاب ايرغم AU نب دمحم ىلا

isقتناو نينامثو سه ةنس كلذو نوغلا ىذ  alلزانف ةيغاطلا ىلا  

Jah deux,هراصح  olاهصلقسا رث نهنامثو عبس ةنس ابكلم ىاىلا  

 فسوي زاجاو ىلدزم رممالا ىمفشات نب قسوي Lake ىلوو نمطبارملا ركاسمع

 ali ىع ىئاوطلا ءارما لقاثتو ,sales كس-ةنس ةيناث نيفشات نبا

Leهريكن نم اوسحأ  Raeسكالو تامالظلا نم متيعر هب نوموسي امل  

ge,دجوف مراغملا  Mes paleعفرس  siزاجا املف ةلدعملا ىرجبو  

 ضبقتف نم SU هارغاو (Ali ىلا ردإب هناف دابع نبأ الا هنع اوضبقنا

 Lis تعيو اهنيب ىتلا ةوادعلل هنم دابع ىبا نكماو Gas, ul ىلع

 قفاوتو ةياجب رصانلا نب روصنملا ىلع لرنو حدامم نبأ اهنع رفف ةيرم ىلا
 SL, Ras هرظن ءاسف هتالحو هركاسع نع ددملا عطق ىلع ىناوطلا كولم

 ميديا نمرمالا عازتتنأو pale سلدنالاو برغملا نم ىروشلا لهاو ءابقفلا

 das ىتوطرطلاو ىلازغلاك مالعالا قارعلا لها costs كلذب هيلا تراصو

 0 ادهم ءانحتاوا:سيدألا نب SA up dll ous lys لزنتساو ةطانرغ

 قطف مات؛ نب comes ةزادع 4 ةيعاطلل alto اهغم ناك نأ كعب ةقلام

 هناقل' نع ضبقتاو die كلذ دقع .دابع .نبا sé» برغملا ىلا اهب تعبو

ects,ضبنو اهنيب تاياعسلا  comesاهب رقتساف هتبس ىلا نيفستات نب  

 هزاسجاو سلدنالا ىلع نوكرو نب دمحم نب ركب ىبا نب رمس ريمالل دقعو



 م معو

pisةعاطلإب هيلاطو كلذ هظفحاف هثرمو هيقلت نع دابع نبأ دعقو هيلع  

 هلمع za ىلع هبلغو اهنيب تاذ دسفف رمالا نع لوزنلاو ىسوي ريمالل

 ىلوتمساو ةنومرقو ةدنر نم ىضارلا ديزيو ةبطرق نم (sal هدالوأ لزنتساو

 هيلع قيسو ابب دقعملا رصاخ ةيليبشا ىلا دمص رث AUS, Lang ىلع

 ف ىغي ملف راصما ةوه نم ةداقتتسا» لأ تحف اقيءاطلا ديختساو

 ةونع هيلع ةيليبشأ نوطبارملا مهقاو هدضع ىن تف Le ةنوتمل عافد ناكر

Leعبرأ  Gatesمف شكارم ىلا ارهسا هوداقو دقعملا لع ضبقتو  Jr: 

 ans dan bg dus à elle نأ" sait نب cou لا

 ak ris سطح :Cr اهبحاص ىلع ضبقتو سويلطب dlas à ةياعبرأو

 ةنيعاطلا متلخادم نم ددنع رح Le alé عست ةغس ىحنإلا موب هينبأو

lsةنس ىلاغلا زاوهل نيفشات نب ىسويزاجا رق ىويلطب ةنيدم هوكلمي  

 حامل نب دمحم رظنل نيطبارماركاسع تعبف ةيغاطلا هملا فحزو نمعست

Da aىبا نب ىبحي رممالا زاجا رق نمدسملا روهظلا ناكو همامأ ىراصنلا  

 حامل نب دمحم هيلا مضناو نمستو تالث ةنس نمفشات نب فسوي ىب ركب
 Cle كولم ىديأ نم سلدنالا pres dele اومكقأو ركب al نب رومدسو

 ازغو ىراصنلاب امعقعم دوه نب نيعتسملا دي ىف ةطسقرس الا اهنم قبي مو

 تسمح A خلبو Las نخاف ةنولشرب دلب ىلا ةيسنلب بحاص dope ريمالا

 نب نسوي ةحلم ىف سلدنالا دالب تمظقنأو عجرو هلبق sal غلبي م

 ىنيتودعلا ىلع ىلوتسأو نكي م ناك عججا re ىئاوطلا كلم ضرتقنأو نمفستات

 ىديلتملا رهمأب ىكستو ble ىنيطبارملا دي ىلع ىراصنلا مازه تلصتاأو

 ني Mans da اداوم ٠ ROME سم يباع ١
LS Setركب ابا ىضاقلا هدلوو ىليبشالا ىرفاعملا 27  bibleلوقلا ىف  

 دقعف سلدنالاو برغملا ىلع dois نأ ةفيلخل نم |وبلطو غالبالا ىف اونسحأو

4r 



 معد

 هيلا اوبلقنأو قماخلا ىدعيأ crée الوقنم is dan بوتكم كلذ ىسمغتو هل

 ىلازغلا مامالا هبطاخو مهلاقالاو راطقالا نم هرظفل ام ىلع هدبعو Léa ديلقتب

 هنايقفيو all كسقلاو لدعلا ىلع هناضحي ىثوطرطلا ركب وبأ ىضاقلاو

Le3 هللا مكب و الا كولم Lal LEعبارلا زاوهلل نيفمات نب ىقسوي  

 3 داج ىب رابخأ Lo AE Le ناك دقو ىنميعستو م dE سلدكإلا لا

. 
ee 

 قس سوب هلاك كم مدالب us ريشأ هحاتتفاو Ass نب نيافماد crées هيب

 ايلات y see انا هنم اضوع ةيسنلج dis deux ue dise ابيلا

AS,هتأوزغ  deىقسوي كلهو ةينارصنفلا دالب  «deسأر  dll!ماقو كل  

 Lis أردص همانأ كاكاو كلم ريخ HO ىقسوي ىب de dis» هددعب نم رمالإب

 دالب ىف HE ةودعلا ىلا زاجاف ةزعو روبط هلهأو رفكلا ىلع هتلودلو ةعدأو

 دلبلا +468, نبا رصاحو أد يبست دوه !up تامو ىنوملسملا مضاف (dla دوف

 Si لها بلغتو. ةقرومم ناش عست Lu AUS مث Se كاع اولزن ىتح

 هوجو نم رع pal هعم زاجاو ةيليبشاو ةبطرق هلزنأو نيرشعو تس

 خداصلا ot فورعملا ميك dal ىو S a PES aa ls نبأ حودم وهو



 معا

pull dailé Lol oe,رساوجلل ىلع  alتيماقتساو ةقرونمو ةينإد 445  

ddةرششع عبرالو  dauةوعد بجاص ىدبملا مامالا روهبظ ناك هتلود نم  

 (Sal نع ايهانو ٍفورعملاب ارمأ سيردتلاو ,lil معلا الختم اهيقف نيدحوملا

 نم باياذا ةسانكمو ناسهلاتو Ales dal هسفن ىف هوكملل كلذ اضرعتم
 هموصخ ىلع Has ةرظافملل نسوي نب ىلع رممالا هرضحاو نمملاظلاو ةقسفلا

 نب ىلع do ul, Hole ف is هموقب قحلو هسلكب ءامقفلا ىم

(ousاوباف هراضحإب ةغره بلاطو هدقفتف هيف هيار  taleمهلا حرسف  

 دودهاع Le ءافولاو هتراجا ىلع للفيتو ةتاتنه معم مساقتو هب اوعقواف تعبلا

 متلود ىف دعب هلك كلذ ركذن اهسح هيلا ءاعدلاو قحاب مايقلا نم هيلع

 ىوحكلا ىلع نب نيوملا دبع fl ماقو Che عبرأ ةنس ىدبملا كلهو

 Le شكارم اورغاو ةدماصملا ةملك تمظتناو ههلا هدبعب هباعتأ ريبك

JSرمأ ربظو ةيسلدنالا ةودعلاب ةنوتمل 4  olتدشفو  É RAI 

aeةنس ىنسوي نب ىلع كلهو برغملا  os; Esماقو  SX2S (y AL 

 Je LS اك ىيتودعلا لها هععيو هنعاطب نسا
 نموملا دبع ازغو هبلط ىف اوغلو ممناش ,Jul نيدحوملا el ظلغتسا نيح

 نأ ىلا طئاسبلاب هرياسي نمفسات ضهنو برغملا لابج ىلا ىربكلا هتورغ

 نمترضعلا نمب كاهضلا ىبكلاب نودحوملاو نسوملا دبع هلزان» ناسملت لون

 GE لبق نم ةجاهبنص ددم كلانه هلصوو Lake لطملا ىنرمت Je نم
 ةهعفادم ىلا اوهرشو بابك ىب رهاط هدئاق عم LED زيرعلا كن

 ىلا at فو sell محل فسأو رهاط كلهو موملفف نيدحوملا

 نو>حوملا هعبتأو هلمطاساب رجلا دداق نوهم نب بل ةدعاوم ىف نارهو

 نودحوملا يىلوتساو نمعبرأو ىدحا ةنس دقف لاقيو كابف دلبلا هيلع اومكقأو
sea, el هنيأ سدح ea مت ةنوتمل lets طسوالا برغملا «ds 



PEA 

 des نسهفشات نب ىفسوي نب de نب قاحأ هع عيوبو alé ازجاع افعضم
 اولوتساو بوغملا دالب عمج اوكلم دقو ابملا ىنودحوملا لصو كلذ هيفت

 سلجيب نودحوملا ARLES هموق نم هتناطبو ile ْف RAI جرش ابيلع

 ae نسل دفالا+ لبا, ssh all axe زاجنا مث نموملا دبع

same,ةنوتمل ءارمأ اومحلتساو اهوكلمو  Rte,قسحلو هجو لكىف اورفو  
 كلذ دعب نم اوددج Gi ىلا ةسبايو ةقرونمو ةقرومم dal رئازجلاب ملف

Li,ةيقيرفا ةيحانب كلملل  All,هرمأ ىلع بلاغ  

ds seنم ةيناغ  EN NSدلل  

 ,s Las كلذ da, sal ae هل ىزغلا شقارق ةرهاظمو

 نب ىيحي كله ىتح نيقلملا لئابق نم ةلادك ىن هلوأ نم نيطبارملا el ناك

 (dy ىلا منع لوختو poil نمساي نب هللا دبع ىلع اوفلتخاف ميهاربأ

 نب ىحي هيعاد باجا اذا ge) هانلق هك" بهرتو كسنو هتوعد ىع رصقاأو

 ph ةنوتمل ىف ةسايرلا تمب قطئاتُرَو ىب نم رمع نب ركب وباو رع
 Jess ةفيسم ناكو نيقلملا لئابق lu هعم اودهاجو مموق نم ريثكلا
 ةسايرلا نم ظح ةلودلا كلت ىف كلذب مل ناكف منم ريتك نيطبارملا ةوعد ىف

 دنع امدقم ناكو ,pôles متالاجر نم pull ىبحي نب ىلع ناكو روهظلاو
 ىف ةنوتمل تالاجر ضعب Je نأ قفتأو هموق ىف هناكمل pass نب فسوي

laاهنيب تعقو  xsنب ىنسسوي لقعف ءارصصلا ىلا وه رفو ناين  



 م

 Ines هنم تدلوف كلذ ىن هيلا اهيبأ دبعب ةيناغ ىست ,dix لها نم ةارمأ

Glass casفسوي نب ىلع اهل اعرو هتلافك رخو نمفشات نب فسوي لذ  

 سيح دقعو ةبطرق 45, tel برغ ىلع (ss دقعو رصاوالا دذه مامذ

 ضرقناو ةيامسجو نيرشع ةنس ةسبايو ةقرونمو ةقرومم ةمقرشلا Id ىلع
 A ماعم تعبو ىنموملا دبع كا [Los دقو se - ىنيطبارملا رمأ كلذ دعب

 ةنوتمل برح ىلع هل دقعو نيدحوملا تالاجر نم ىدومعملا دمحم نب نارب قاحصأ

 نم لزنتسمل ةطانرغ بأ Lie راسف ةعلقلاو Le 4 ةبطرق ىع هلرهتساو

carsاماو سيدإب رصقب نفدو  dinماقو كله ىأ ىلأ املاو لزي ملثم كد  

leدعب لو  datنم.ةرمغ هلعق هناو دمحم  dualنبع  Dal GS LL Alf 

 ىلخو ةيامسجو ىنهنامت ةنس كله ىأ ىلا هرمإب دبتساو اعم اهلتقف هنم هيلا

 ةرابجو روصنملاو رمسو ىزاغلاو هللا دمعو ىبحيو ىلعو دمحم معو دلولا نم ةيذامت

 دبع ىب قسوي eus lle كلذل ,af, diell هسفن تدح نينا

 در less ىلع نب دمحم نب ىلع هوخأ pad ماقو هوملقتعاو هيلع اوضبقتو
 ةفيلقل نأ ral ىتح لوطسالا نميو هنيب اولاحو هلسرم ىلا رمتربزلا ىبا

 بوقعي ail oil ماقو ةودعلا نم SL st E pu l )1( ىرسعلا فقفسوي

 مليطاسا نم ةعطق AUS نيقنت ىف رجلا اوبكرو رمتربزلا نبا اولقتعاف

)1( 11 faut peut-être lire ىرشعلا 

 برس



po: 

 هقوخأ هعم اكرر هلوطسأو  (SEىزاغلاو هلاأ دبعو  dosةقرويم ىلع  L| Leرمبزلا

 ىلا اوعلقأو  léىلع اهوقرطف  asدبع ىب عمبرلا وبا ديسلا اهيلعو ةلفغ

 نموملا دبع نب هللا  DESهعنامي مخ هبهأذم ضعب ىف اهجراخ نك لودبكياب

 دبع نب يبوس انا  Asناكام اوهيتكاو برغملا موب ةيقيرفأ نم الفاق

 شكارم ادصاق ةعلقلا ىلإو ناكو نيدحوملاو. ةداسلا رادب  léوسو

  sisربخ  dsديسلا رهاظو جحد  LIعمبرلا «( «de CL nul csنب

gras ىف ذخاو نسوملا دبع نب صفح Gi نب نسحلا ىبا ديسلا ىلع 

te: نمو برعلا ناد قى L5,5, لاومالا فى ةيناغ ىبأ Xe نب ىلع 

“ri رن ةحلط ىخا ىبا ىبحي Yale ىلوو اهحهتفاف رئازهل ىلا لحرو ral 

  Al, dslىلا ضهن م ةمئاع ىب ردي ابيلع ىلوو ابهتفاف ةنايلم ىلإ

 مئايحاب أوداجو  BEلصتأ  ailحرس ورغلا نم هعجرم ةتبسب وهو روصنملاب

 دقعو ىلقصلا دجأ اهدئاقو رجلا ىف ليطاسالا تعبو طسوالا برغملا ىلع

  Lakeعماج نب مهاربأ نب دمحت نال  crie jsواقف ةرج لك نمركاسعلا

 ىخا نبأ ىبحي ىلع رئازبلا لهأ  LLاونكمأو هعم نمو  Fiديسلا  LTديز

  Aluىلع  Lie, Libéةشئاع نيردي ناكو .ةحلط هع ةرهيثل ىيكي نع

 شيب هعبتأو ةنايلم نم ىرسأ  Lotsلاقق دعب هيلع أوضبقتف ولعلا
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 ىلا رفو ةيناغ نب ىمجب اوراقف ةياجب ىلا لوطسالا  dalنم هناكم ىلع
 ناك لإ دعب ةنيطنسق راصح  Lis SEهركاسعب ديز وبأ ديسلا لزنو

LE ىف لحر رث هلقتعم نم ىسوم ايا ديسلا El ةياجب رهاظ ىنم تالكتب 

 ىتح هعابتا ىن نودحوملاو ءارصصلا ىن اديرش ىفمو ةنيطنسق نع حرفا ودعلا

  gasدصقو اهب ديز وبا ديسلارقتساو ةياجب ىلا اولفق مث سواقنو ةرقم
 ةيناغ نب ىلع  doisلحترأو تعنتماف ةيليطسقو رزوت لزانو ابكلمف

Ho pd op or اكو كرمال ىلا ترا di 
  ol le, RSهيخأ ىبأ نيدلا ىتت تعب رصم بحاص ىيدلا حالص

 هل نوكت ندملا نم هنكمأ ام حاتتفال برغملا ىلا هاتنهاش  Wireنصخي 48

A حالص ناك ىذلا ماشلا بحاص ىكنص (y دومحم نيدلا رون ةبلاطم نم 

 هقيرط نم نيدلا ىقت عجر مث هتيداع اوضح رصمب اولعثتساو 45,5, نم هع

SSI نب هاربا رفو هدونج نم ةفئاطب ىنمرالا شقارق رفف هل ضرع رمال 
QT حالص ىخا بويا نب ةلودلا سمت مظعملا كلمل ةبسن ىظعملا راد حالس 

Let و: Ales تس ةنس كلذو Lil, ةيرتنسب Gb شقارق LE 

ask À à Fa فلاب Les بتكو نيدلا ىقت هذاتسالو نيدلا حالصل Has 

 ئب بلغو  lbsنازفا كلم ىلع نيميراوبلا  "5 LL SESب

Us, مكولم رخاوهو باطخ نب. ل فغص.نفاهللا ىبع نيب قملضي نب ناك 

 ىلع هبذعو هيلع ضبقتف باطخ ىب ةليوز ىرعتو ةليوز هكلم ةدعاق

 نأ ىلا دالبلا خفي لزي مو كله ىتح لالا  esسلبارط  geهيلا

At صلخساو هكلمف ةسوفن ليج ىلا مب ضيفو مملس نم بايد برع 

 نم هرسغم جدع ب حايرب نم» ةدولودلا .اريسا مامر نت دوعششم مي لصتإوا فعلا
Obs هملا عقجأو Gal, سلبارط ىلع ميديا sal, هانركذ ايك برغملا 

 يناكو اهءارو امو سلبارط كلهم دبتساو اطعلا مل ضرفو ملسو لاله نم برعلا



bo 

 نمرالا نم شقارق  osرفطملا كوله هنال ىرفظملا هل لاقي , selهنال

 تطخي ناك  pe elىلو هرُبابط ىف بتكي ماكو يدلل  velىنيمنموملا

SI لفسا هدحو هللاب تقثو هطخب ريبظلا ةمالع بتكيو يملا نوكسب 
 نب مهاربأ امأو  SAGEعيهج كليف ةصفق ىلا برعلا عم راس هناف هبحاص

 دلبلا نم هوفكماف ةصفق ءاسور دنزلا ىنب لسارو اهلزاغم  PEىنب نع

 نموملا دبع  Laosدنع روصنملا هلق نأ ىلإ ىنيدلا حالصلو ىسابعلل بطخو

  Denis LS dois 3نيدحوملارابخا , zeىلا ربخأ [ yنب ىلع لصو ا ةيناغ

Qt لله ار د 1 dde د ماظملا de lait als قلو Cabbl 41 daslé 

RO, ىف spalle, ةقربب Ale نم عب اجاجو برعلا نم ملس «so ةفاك ةيناغ 

 نع افرخم ناك نم هيلا عقتجأو  dellلاله لئابق نم نيدحوملا  Jeحايرو مج
 ( aرماس ممتعاطب اولقتعاف نيدحوملا ىلا ةبغز مفلاخو  pb oh fallةيناغ

_ is ددجتو هرمأ دقعناف عاقبلا فارطأا نم ةفوسمو ةنوتمل نم هموق لف 

SM ىم Lars sil ةلالا ذختأو كلل موسر ددجو هموق bal رطقلا 

  elماقأو  Lasناسرف نب ربلا دبع هبتاكو هدلو تعب 3 ةيسابعلا ةوعدلا

 ىلا ىسلدنالا  Lo RIT dialنم هموقل فلس ام |اددجم دادغبب ءىفتسملا

 ناك ايكهل دقعف ةناعالاو ددملا ابلاطو ةعاطلاو ةعيبلا نم برغملاب نيطبارملا

SU ماشلاو رصم كلم ىلا دادغبب LU نإويد نم باتكلا ردصو هموقل 

 ىع  didأبب  reىزغلا بويأ نب ىسوي ىنيدلا  olحالص هل بتكف هدم

 هرهاظو ةيسابعلا ةوعدلا ةماقأ ىف اهيديا تلصتاو شقارق ىلا نيدلا  (plةيناغ

 ىلع  Losنسل ىبا نب ديعس دي نم شقارق اههتفاف سباق  dosابيلع
pl dell اوعلح Lois لها si اهب لصتا مث هرماخذ Las Jens هالوم 

 ابيلع شقارق هرهاظف ةيناغ  Labمث ةونع , Jeىف شقارقو رزوت ىلا

 بالجا نم ةيقيرفإب لزن ام روصنملاب لصتا املو اضيأ اهبهتفاف هترهاظم



pop 

 Ses تالث ةنس شكارم نم ضبن ol دالب ىلع شقارقو ile أ

 < اهب حاراف سنوت ىلا Jess اههلع اوبلغ ام ذاقنتساو ءادلا اذه مسح

 نموملا دبع نب رع صفح ىبأ نب بوقعي ىسوي انآ ىيسلا :ةيمدقما 0

 هعوجج à ةيناغ نبا ممقلف نيدحوملا نامعا نم ديز ىبأ نب رع هعمو
 رمتربزلا نب ىلع pal منم ةعاجو ديز ىبأ نبأ JS نودحوملا مزهناف ةرمخب

 سانلا نافعرس Joss ممعاتمو RU نم ودعلا ىديا تالقمأو pal) ىف

 di ىم ee É “el رهاظب مب عقواف ميلا روصنملا دهصو سنوت ىلأ

 dalle تناكو سباق لها ردابو نقذلا ةعيرجب شقارقو ةيناغ ىبأ تلفاو

 هيوذو هيباككأ ىم مدنع ناك نم اوملسأو مقعاط اوتاف ةيناغ Lol نود شقارقل

 rt باحككا نم اهب ناك نم مغف رزوت روصنملا ,sui شكارم ىلا اولقحاف

 همكح ىلع اولزن ىتح اهرصاحل ,Lois das 3 ةعاطلاب اهلها ردابو ةيناغ

 رئاس ىلع نقماو نمكتارق نب مهاربا لققو دوشحلل نم اهب ناك نم لدتقو

 ىلع ميديإب مكالما لعجو ممسفنأ ىف دلبلا لهأ ,pal مليبس des زازغالا

 ىلع bals ge مءايحاو ملاح «خايعتإو call bé à Lu ف1
 Has مشج لغم تزعل dl عدم ةمقفلاو col Las ىدلوتلا Jess سلا
 ةلسيفناغ "نبأ pes ىيضانك عفوا همس dti لإ لسفر مام ا الا
 ضسعب ىلع كله ىأ ىلا دير دالب ىلع بالجالا نم اهلاح .ىلا شقارقو

 445, ناك برغ مس ,dotée عبرأ ةنس sis Jol عم اههبورح

 ةيقرويه Al ةولش لهل ن لاقيو 0385 ىلع ces كلانه io هحاله

oiهوخا رمالب ماقو اهب  esنب دمحم نب قاحأ نب  Jen del 
 ةعاط ىلا شقارق عزن 3 ىلع tal ننس ىلع هنالومو شقارق ةرهاظم

 ديز وبا دمسلا هلبقتو سنوتب ميلا als نينامثو تس ةنس نيدحوملا

 لع |



op : 

 مجلس ىنب نم بوعكلاو بابد pu ىدتساو Re ةعاج لققو ةعدانخم

Jaنيعبس  fieديما اوبا قوط نب دومحم منم ناك نييسورعلا رصقب  

tesدالب ىلا عجرو اهكتفاف سلبارط ىلا ضبنو ىراوبلل وبأ ةيراج نب  
 ههلا راسو ةمذاغ نب ىيحي نمبو هنيب ام دسف 4 اه تكا ىلع ىلوتساف < 4

 نادو كزنو ءارصصلا ىلا رف مث as لغوتو لابجلاب GE شقارق مزهناف ىمح
 لها هيلع ag ةده كلذ دعب نم ةيناغ نبا هرصاح نأ ىلا اهب لزي مو

nelانك نم  Las,و نيدحوملاب هنبأ قحلو هلمقو ةونع هيلع  J— 

 هيلا تعبف ةنقفلا ىف بلجأو نادو ىلا رف مث رصفتسملا مايا ىلا ةرضحل اب

 date (pl ىلوتساو sad عجر ةياقسو نمسهو تس (dau هلتق نم ناك كلم

A 1eشقارق ىلوم توقاي لزؤغتسأو  cpذكا ةرط | al ssهملحر ىف  

Gé,توقاي غلابو هراصح دما لاطو اهب ةيناغ ىنبأ هلزان» سلبارطب توقاي  
 ىنيتعطقب هللا دبع هوخأ هدماف ةقرومم لوطسا نع ىيحكي نعبو ةعفادملا ىف

 ol ىلا اهب لقتعاف digne ىلا ,bb Gaël سلبارط ىلع ىلوتساف هنم

 خف ىلا ضبن امل ةيناغ نب ىلع نأ ةقرويم ربخ نم AS salt اه داع

 دالوا نم وهل الخ املف اهلقتعم ىف رمت بزلا نب ىلعو ادمحم هاخأ كرت ةياجب

 bob ةريزهلل لها die نم رهتربزلا نبا لخاد ةيماهل نم ريثكو ةيناغ

 (Do قالتطا نع ءاهلما محلاص قاأ اولا هبعصعلا bete, NE :ةوعدب

steهلققعم نم قلطاف  Le,ىلع عم دفوو نيدحوملا ةوعد 3 لخدف هلرمالا  

 بكر احا ىب هللا دبع ةقرومم ىلا مفلاخو روصنملا بوقعي ىلع رمتربزلا نبا

 ةدافو دمع ةقروهم ىلا لصوو لوطساب هودماو ةيلقص ىلا ةيقيرفا نم رجلا

 ددسملاب ىلع dsl ىلا تعبو اهلاو اهب لزي ملف ابكامف روصنملا هيخا

dieسلبارط  LSهيلع بلغ ىأ ىلا هدنع هلقتعاف اتوقاي هيلا اوقعبو هانركذ  

 تام اهبو شكارم ىلا توقاي ىضمو لققف نمعستو عست ةغس ىنودحوملا
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 نبا نمفشات اهملع ىلو سلبارط رمأ نم ةيناغ نبأ غرف املو ربخل عجر
 Le نيكارفات نب رع نيدحوملا لماع Le دجوف سباق دصقو ىزاغلا هع
 el ءاعدتساب صفح ىبا نب ديعس وبا يملا سئرت بحاص ميلا
 قيضو سباق لزانف سلبارطل ةيناغ نبا ذخا دنع شقارق Col منع رفامل

 كلذ مل دقعف نيكارفات نبأ ليبس ىلخي نأ ىلع نامالا alle ىتح .ابيلع

SLA RESنمعس ةمرعإو  ciرايد  
 ابيب رئاقلا لمقو اهيلع ىلوتساف نيعستو عبس die ةيدبملا دصقو
 نو واتم ةيدبملاب اشن هنأ دربخ نم اك (sis ميركلا دبع نب دمحم

 هسفنل عمل ةفورعم ةعاجت هل تناكو لصالا ىوك وهو ىنيقزترملا اهدنج

 متلخادق ىارطالاب بارعالا نم نيدسفملا ىلع ريغي Los الجرو اليخ

 سيح te Se HA سا ا
 هاخا ةيدبملا ىلع ىلوو هتقيالو لوال روصنملا لبق نم ةيقيرفا ىلع

 هب لزناف عفتمأو مانغل ىف ناهسلاب ريركلا دبع نب دمحم بلاطو سنوي

 هيتناطب Las لخادو ةروغلا مركلا دبع ىنباربدف él هبقاعو لاكنلا

 دادف ىنأ ىلا هلقتعاو نيعستو سمح ةنس سنوي ىلع ىبأ ىلع ضبقتو
 دبع ppt ىبتساو : نمعلا Dal نم lus ةيام سمح ours pl هكا

 ويإ ىمسلا:لتصو مت هللا ىلع لوتملا:بغلتو iles ةسواب را
 ديع هلزانف ةيقيرفا ىلع WII نموملا دبع نبرع صفح ىبأ نب ديز

NIىداولا قلحب هركسع برطضاو نمعستو تس ةنس سنوتب  my 
 باجاف منع LA alle رث مل هراصح لاطو ممزهف نيدحوملا شويج هيلا

 لحترا مث ةدم هلزانف سباقب ةيناغ نب ىبحي راصح ىلا fie لحتراو كلذل

dlقحلو هماما يركلا دبع نبا مزيناف هعابتا ىف ةيناغ ىبا جرخو ةصفق  

 ديز وبا ديسلا هدماو نيعستو عبس ةنس اهب ةيناغ نبأ هرصاحو ةيدبملاب
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 حرخو همكح de لوزنلا ميركلا دبع نبأ لاس ges ةازغلا نم نيتعطقب
 اهفاضتساو ةيدنملا ىلع ىلوتساو هلاقمعأ ىف كلهو ةيناغ ىبأ هيلع ضبقتف هيلا

 بناهل ىلا Cp À ديربللو سقافصو سباقو سلبارط نم هديب ناك ام ىلا

Ji,ابكرتو ةيرانبقشو صيرالب اهديرش قحلو بلاغ نب رع اهلماع  

 pal نسا« وبا saut هيلا قحزو Lib, dub ةيناغ با Lu حرف

au |دايز أ  dal5 ةنيطنسقب hمركسعم ىلع ىلوتساو نودحوملا  

 اهظفاح ىلع ضبقتو ابلهأ ىديأ حطقو اهيلع ىلوقسأو ةركسب ىلا Gays مث

 ةنوب لها هعيابو ناوريقلاو ةسبت اهدعب كلمتي ىلعي ىبأ نب md ىبا
 ,>J سنوت راصح male رمزتعاف هكلم لحم سأ دقو ةيدبملا ل =(

 dei Ji dasle نب نلف 6: Xe نب هللأ دمع LL nul فرعيو

 Jess مركسعم اهوقياض مث ىداولا قلحب sal لزنو سنوت رهاظ نم رجالا

 ل اك نر ةيعباو ديرب نبا هقسلا يلتف ,tes ةسداتسلا ةنياملا:رئاخ

 fe Less ىلو us ةيام مرغب سنوت لهأ al نيدحوملا نم

 ىف GW اوقفراف كاكسلا نب زيزعلا دبع نيركبوباو روغصع ىبا هبتاك
Se elلدكتساو نوملاب ٌممظعم  Si es Less Juifدمع« نب لبعانمما  

es)اهتاتومب ىم  HIبلطلا عفرف كلبف ريب ىب .هسفن  Lisمنع  

 ris) Le هرارضأو dis رثكو رهئاندلا نم نمترم Ca ىلا ممرغأو

 نمو هن ةيقيرفا لها مد ام شكارمب رضانلاب لصتاو هومعو هنايغط
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LE غلبو ةياقسو ىدحا ةنس Lt لحرو كلذل ضعتماف هلبق مركلا دبع (pl 

 عقجاو ةصفق ىلا 3 ناورمقلا ىلا سنوت نم جر هيلا هفحز ربخ ةيناغىب
 ا ويدل نم ةرط نر عافدلاو ةرهاظملا ىلع نهرلا هوطعاو برعلا هيلا 55

 ةطامطم ةماح ىلا لقتنا مث ابحابتساف , Jisمث ةصفق مث سنوت رصانلا

 سباق  grasركسعو ةيدسملا ىلا همع عجرف رمد لبح ىف ةيناغ ىبأ هنم

 اهيلع , saاهراصحل هلالا  sell prني دحاولا دبع دمحم ابا  Jiصقح
 هيقلف ةياقسو نميتنث ةنس ىيدحوملا نم ىلا ةعبرا ىف ةيناغ نبا لاتقل

Sail, قاحتا نب ةرابج هاخا JS, هب عقواو سباق els نم ارجات لبجب 
 ديسلا  LTمث هاققمعم ىم ديز  xةيدبلا رصانلا  Lyalh Jessنب ىلع

Liv نم اهلوصو Gil gs هلصوو هناكم عفرو هلبقتف هتوعد ىن ىزاغلا 
  «ulناكو هالوم خان دي ىلع  lessرفاوجلاب ناجوسنم  dogsهلك كلذب

 دبشتسأ نأ ىلا هعم لزي مو  bolsىلع رصاغلا لوو  Lolروغي نب دمحم

LL, دسل ةيقيرفأ رمأ هيلوي نهفرظن مث سنوت كل عجر نيدحوم لا نم 

 بذلاو  Lasنبا ةعفادمو  déléهراهتخا عقوف اهنود هعوججو  gai deعا

 هرابخأ ىف هركذن ايك تالث ةنس كلذ ىلع هل دقعف صفح ىبأ ىب دمحم

ie نيدحوملا لامقل ضوبنلا ةيناغ نبا عمجإو برغملا ىلا رصانلا عجرو 
 ةدواودلا رممأو عرمغو ةدواودلا نم برعلا نابوذ عمجو  resدوعسم نب دمحم

  oiةسبت اون نموربشب اوقتلاو نيدحوملا ىلا ملس نب ىزنعوفب زمكتو ناطلس
 الو ةيناغ ىبأ عوج تمرهناف  diكلا نحيف مث سلبارط ةبج  salف

  desةساملح ىلا ىققتناف نيقلملو برعلا نم , dlنم هعابتا ىديأ

 نودسفملا هلخادو طسوالا برغملا ىلا افكناو داسفلاو تمعلاب ضرالا اوقرخو بابنلا

 نم , dbابأ ديسلا ناأسملت بحاص هب اوزغأو  Oleنب ىسوي نب ىنوم
  XRAËهمزبف ترها هيقلف نموملأ  Lolه]مقو ةيناع  lsهدلو ( LSاعجار 4
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real) عوج ىف ةيقيرفأ DNS عونا a die ةيقيرفأ 

 , ee Aa Er ulرجاشو سلبارط ةلاثح 1| ةيناغ نا اع مميديأ |

 نب رهس  di alsشحارم  Aixةيناعغ :ىبا' ىلا عقجأ مث همركأو رصانلا

 فوعو حاير نم برعلا فساوط , lisىلع مزتعاو ربربلا لمابق نم معم نمو

 ضبغف ةيقيرفأ لوخد [ gl RAIدمحم وبأ  Lawتس , Raةسوفن لفجب

  Jusمركشع  paulيبس عاركلاو رهظلا نم معم ناك ام معو مءارما

Jus,محم نب هللا دمعو ىوارغملا نرغيو نب رارجو ىزاغلا نب دمحم ذمموي  

 نبأ هعم ,Ja حاير رمما ذُمموي هوبا نأكو ىدواودلا ناطلس نب دوعسم نبأ
 برسعلا نم ذئموي كلهو ناطلس نيركاسع ني sl es pp elS,e هع

 cool iles نا Jas vol ىحو Ja نبا هاهن 8,5 ربما نييلالاهلا

SXكلذ ىناكف ربظلا نم افلا رشع ةيناق تناك نيقلملا ركاسع ىم  

 روفصع Lil هبتاكب ةسوفن Jobs تراثو dut نم اطوو aisé نم نفوأ ام
 ىاون Goes gl راسو مرغملل ميلع ,die ةيناغ نبا نأكو هيذلو اولمقف

 مداسفل lues سنوتب منكساو ميلهإب مهايشا رساتساو plus ail ةمقيرفا

Jhal de,ةيقيرفأ  iiكله  a)وبأ  ausةنس  léةرشع  dos 

 ls QUES CONS PER ASE ةيفوفا
Las,مجوةيناغ نبا ررش هكلهم دعب راطتساف دمحم ىبأ م شلا كلبم ليبق  

 ,opel ar ماقاو سباق لزنو ىلعلاو با ديسلا 3 ضبنو هقيعو ةقافن

 سماأدغو جرد ىلا نيدحوملا نم مكسعب ديز LT ديسلا هدلو حرسو

 مو اوضفنأو برعلا مب ىجراف ةيناغ نباراصحل is ىلا رخآ اركسع <(

 ديز pl ديسلا هعبتاو بازلا ىلا نأدو نم ةيناغ نيارفو ىلعلا وبا ديسلا مب

 pp برعلا نم اباشوا عججو ةيناغ ىبا اجنو هيلع اهمكقاو ةركسبب هلزانف

 وسوم :PS اوفحازتو ةراوه ,Jet نيدحوملا ىن ديز وبا ديسلا هعبتأو
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 لققو هعوجو ةيذاغ ىوبأ 708 نيرستعو ىدحأ ةنس  FESىنيقلملا نم

 نم نيدحوملا ىديأ تالتمأو  alsةراوهل ناكو  Sageنب شانح مريمأو

PR A | خلبو ىنسح ءالبو لوك À sl PRET Er ةرعب 

 افكناف سنوتب هيبا كلبم ربح ةعيقولا هذه رثأ ديز , alىاونب ديعاو

  a Rs SA dl vaseوبأ ريمالا لقتسأو ةيقيرفأ ةرامأ نم دمحم ىبأ

 ; LSىع ابعطتقاو أاهرمإب ممنم  dedeدبع لأ  gelهيخأ دي ىم اهلوأانتو

 هللا نيع ىمع كذا , Loدفهامو نّييصفملل ءافلخل دج وه ءايركز ىلإ ريمالا

 عافد ىنسحاف ةيقيوفاب عرمأ  Lie SE olددي عفرو اهراطقا ىن هدرستو

 ايش  Lasبيطعيلا عم اديرش لزي مو اهاياعرو ابلها نم لينلا نع

 غلبي رافقلاب  Likeةيرصملا رابدلا موخت نم ىربكلا ةبقعلاو برغملا ىعقا نم

 ام رّجاوب ةوارغم عقواو ةقرب روخت نم ةقيوسلا بحاص روكذم ىبا ىلع ىلوتساو
 نمب  Laiدبع نب ليدنم مرممأ لققو ةنايلمو  allروسب هولم بلعصصو

és ji ىلا عليبسل مكرت ةمدقل اوهس اذاف دنهل مدخخسي ناكو IA 

 هترامأ ىم ةمس نسعي  danتالث ليقو ىيمتالثو ىدحا  ASSةياقسو

  ie, 553ةبجب لاقيو سبرالا ةلبق ناوجرلا ىداوب لاقي  همفدم رثأ.

  leكاقيو قلت  ىداو نم  Leبازلا دالب نم )1( ةمونبو سييداب

 ضرقناف  palنم ةنوتلو ةفيسم نم نيقلملا  gagبرسغللو ةيقيرفا دالب
ssl هكلم باهذب ضرالا نم del, كلم بهذو هكلبم سلدنالاو 

ae ىلا كلذب هدبعب ءايركز ىبا رهمالا ىلا اوعز copies tx ىلختو هرشأ 

 ةاصو هغلبو هدي ىف ىنبعضوف رباص  où partهتلافك ىف هنظ نسحو ىنبب

pre) اراد das el cn نيدلانك Ass Di ll ىسحات ردا 

 رصقب دهعلا اذهل ةفورعم  alهقزر نم ةعس ىفو هقيأرج تحت نمقأو

)1( Le ms. D. porte ةمونت 
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Liebe Naني عم كاذب  ERAسلا ل  
 Ag ىبا اذه اهل لاقو.ءابركز وبا ريمالا اهيل تعبف نهيدحا بطخ نبل مع

sal,الاف كب.  Stانلفكا ام انبع  NE ES EN 

 ىنبينم ةدحاو كردا هنا هللا هجر ىدلاو ىنربخأ ظحب رجلا نم نعتم نأ دعب

 اهتمقلو لاق نمتسلا نم نيعسعل مماغت ةياعبسلاو رهعلا ىنس ىن هابص راي
 le, AU الالخ FR 1 a فما نمد ماك
 نادوسلا راوج نم Res ديعلا اذهل ملئابقو نوقلملا ءالوه ىتبو اهيلع نمو

LEلامرلا نمبو منهب  pie poolمو ةيقيرفاو نمبرغملا نم ربربلا دالب  
 SL ST EEE برغملا ىف bad رجلا لحاس نم نولصتم دبعلا اذهل

 دانركذ LS ةنوقلو dique نم ليلق مو نمتودعلاب ممم كلملاب LE نم كلضو

flراطقالاو قافالا ممتعلتبأو ةلودلا  Ru, si eLl,ىنودحوملا ارخأ  

 فالتخاو AS قارتفا نم لوالا ملاح ىلع Rés sarl ماقأ نم ىقبو

 os مجارخ fall نوبي نادوسلا كلا ةعاطلا نوطعي QT مو ريسلا
 حايسل ارظانم قرشملا ىلا نادوسلا دالب ىلع مجايس لصتاأو مكسعم ىف

 نم ناسح ىوذ lie ىف منم ةلادكف ةيقيرفاو نمبرغملا دالب ىلع برعلا

 روصنم ىوذ ةلباقم ىف ةكيرتوو ةنوقملو ىصقألا سوسلا برع .لقعملا
 ةبغز ةلباقم ىف ,digue ىصقالا برغملا برع اضيا لقعملا نم هللا ane ىوذو

 ةنيطنسقو ةباجيو بالا برع حاير lis ىف ةطملو طسوالا برغملا برع

du GLSعطس  dans eyeل ردع داتكم ردو  D 
puنم نومكريو ةمودعموا ميدل ةلملق ليخلو ميوكرو  JAMهرافلا  

 داكتو de اهريسو برح منيب تناكاذا اهيلع نولتتقيو بخلا اهنومسي

 نم ديعسونب اسوصخ برعلا نمرفقلا لها عوزغي Less ضكرلاب قت
 منم هوهص نم نوهبتسمف مدالب ىلإ ءازغ برعلا رعكأ مف حاير ةيدأ
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 ٌماصلا لصتا اذاف نيذغم نوفكنيو  plaىلع موضرتعا معابتا ىف اوبكرو
 منيب برغل دتشتو نوصلخي نوداكي الف دالبلا كلت نم ملوصو لبق هاهملا

 مضعب كلبي دقو دبج دعبالا غمانغب برعلا صلخت الف , GA dlرمالاو

 , slبرغملا كولمل نيرواجم ا دبعلا اذهل مكولم ,ذذنلف نادوسلا كولم انل ضرع

 ٠ ىنهمتلملا ءالوه ءارو نم برغملا نيرواجملا نادوسلا كولم ىعاربللا

 ملود دروب امني لاقل ,Le PUNI مملاوحا قصوو

oùنر كار مل  at diese AA A el pates! utكوالا  
oréélle late al NEقرشملاو برغلل  griséميربلا 280 , 

 يعيلا دالث نم UE يسد, ا ل انا
Gallمو  celبوعشو  JUS,مرهستا  dal, SG allةسيوفلاو  LL, 

 = نب ماج dé ميسنت اماو دعب موركاذ és منم برغملا لها

 نب شوك نب ةبون دلو نم ةيونلاو ماح نب شوك نب شبح دلو نم ةشبحلاف
 نب اون دلو نم منا ربلا ديع نبأ ,JE ىدوعسملا هلاق اهف ماح نب ناعنك

 ىمف دواسالا رئاس امو شوك نب ىجنز دلو نم gb ماح نب ei نب طوق
 نادت مخ Lis وه لاقيو ربلا دبع ىبأ هلاق اهف ماح نب طوق دلو

 مل دنهلار حب ىلع SA قرشملاب منمف dal ةرشع عست مماو ملئابق نم ديعس

 عم متاداس ىلع ةرصملاب ,aa بلغ نيذلا مو سوجم مو ةسبنم ةفيدم
 سيقلا ومما مركذ نيذلا مو Ven pales لاق دقعملا ةفالخ ىف رلا ىد
 رجلا ىلع اوشدقم ةنيدم ,AJ ميف شاف دبعلا اذهل مالسالاو هرعش ىف

 D ميس سس ل ل اس 0
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 ماير

les, 3لاق  pal,مظعأ مو ةشبحل  plنادوسلا  ol opte psىلع  
 مكلم راد تناكو ساون ىذ مايا نهلا كلمل او pe هنمو a Ai مهلا طاش

Lys de Ils, eeىلع ةرمقلا نمز ممم دحأو مالسالاب ذخأو ةينأصنلا  

ai leاوداع 1  diكلم نورظتني مهو مثنيد  rÀ 4 e9)lىنمزلا  

 هيلع هللا يلتف ىلا هليل" كلو (Rasa مأواف Los ىلا ةرهتلا لبق

dusنام ندع  SRI tout LUS dalدخلا فكنا مناسلب وهو  

 sal ىف اهبناش بسنلا ءاي اهتقحلاو des اهج برعلا Les ei ةمتملا

 LS منم كيك ارم لكلا هع مسالا HSE تف رص أذا ةيمجعالا

 sn eu ls S ناك ولو اذهب هل مع ال نمت سانلا نم مفك معزي

ps) El Lauدهعلا اذهل مكلمو منع لوخي م مكلم 0  dutام طفل  

Laneكلم هيلامث ىو مخ كلم هلو ممظاعأ نم كلم اهب اكو كرمادا  

 مسا تافو ةنيدم ىف ,(ge ىب ىلع نب دمح ىب نيدلا قح همنا Rés رخآ

se),ةلوهجم ريراوت ف  Asعمصلو هده دح  EURنومأد كلمل  di ESS, 

 اهوبرخو تافو ىلع اولوتساو همغبو حل نم مدالب عمملو ونب عجرتساف
 cnrs ىنودلسم جو ىيدلا كعس هوخأ ددعب كلمو كله LI <= نأ امغلبو

 ديعس pl) لاق كلملا كلام هللأو ىرخأ هنوذبانيو انايحأ LA ةعاطلا

 سيوسلا رحب ىف نكاوس re ملو نوملسمو ىراصن ps اجلا ميليو

 =( لينلا برغ ةلقند ةنيدم ملو ةشبدلو A ةوحأ ةبونلا ميليو

 crime متو ةواغز ft اهقمقر frs ةيرصملا رايدلا one ىزاصن



 مسن رس

 ميلع بلاغ مالسالاو ميظع قلخ مو ,œil pale ة : لجأت Rossi نمو

 ةاداهص RS, hs ie arf الب de بلعتلا ملول اصيح مج

 دراقن مدعبو je fus نع pales اهلوا ذم ةيصفهلا ةلودلا عم

 ةناغ ىلا طمحلا رجلاب نولصتيو (9 SD ىروكو ىباجو fé ىلو <(,

 برغملا دالير ابخلا لخد call ةمقيرفا تخف الو دمعس ىبا مالك اتتنا برغلا ىف
 et نم bad مجلل نيرواجم اوناك ةناغ كلم نم مظعأ Ras أودجي مق ماعم

 ىلع ناتنيدم ةناغ pale ةرضاحو كلم ssl ملو ةما مظعا اوناكو برغلا .
 كانك ل اهركذ أمقعم اهرغكاو ماعلا نادم مطعأ نم JA ىتفض

 ىرخا ةما Gal بناج نم مرواجت تناكو كلاملاو كلاسملا بحاصو راجر

 نيتلقم نينيس وأ نممومفم نيداصب وصوص كح نولقانلا معو اهف

 وغاك ل اقيو وكوك ىرعت ىرخا dal اهدعب رث ل فرعت ىرخا tal اهدعب 5

 ةناغ لها هيقف bre يملا sb ( 25 فرعت ىرخأ Lol Loos م

 هدلوو del اجاح نمعستو تس din رصم مدق ةرهشو انيدو Le ميبكو

dus,لاقف اهب  polىاغز روركقلا نومسي  deةيراكنا  olلها نا 5  
 نم مل نيرواجلا نمقلملا مما لصقتسأو Pal ىثالتو مكلم Lies ةناغ

 اوحابتساو نادوسلا ىلع اورتعاو هانركذ ابك بربلا دالب ىلي Le لامتلا بناج
 مالسالا ىلع pu las bles db تاواثالا مم bal, pote ماه

 نورواجلا وصوص لها pale بلغتو ةناغ باححا كلم Jet رث هب اونادف
 LAS ىلام لها نأ رق ممله ىن موراصاو موديعتساو نادوسلا مآ نم غل

 اركلمو وصوص de اوبلغتف ملقالا ىلع اولاطتساو كلت ميحاون ىف نادوسلا م
 طيحملا مجلا 4 ةناغ لها كلمو ريدقلا مكلم ىنم ميديإب ام عمه

(1) Dans la géographie d'Ibn-Saïd , ce nom est écrit AZ (2) L'orthographe de ces der- 

niers noms est celle du ms. d’Ibn-Saïd. 
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 همسأ كلم منم مسا نم لوا نأ نو ركذي ىيطسم اوثاكو برغلا ةهحان نم

 لا ىف هنفس ىقفققأو كلملا اذه جو ناققع يلا هطبض اذكه ةنادغُمَب

 هدعب نم مكولم , GLSوصوص ىلع بلغت ىذلا مظعالا ْمكلم  Sulمدالب

  ESىرام ههمأ ميديأ نم كلملا  illىذلا ريمالا مدنع ىرام ىنعمو

 ىسالا ةطاجو ناطلسلا لسن نم ىنوكي , ll sulلصتي مو نكت مدنع

 كلمو كلملا اذه بسن انب  paleةنس نيرشعو اس  Lesاملو هوسسكذ

 كله  dsىنعمو ناطلسلا اسنم ىنعمو ىلو اسنم هيأ هدعب نم يلع

 ناكو ىلع مناسلب ىلو  Lureرماظلا مايا حو مكولم مظاعا نم اذه ىلو

  Casاقمحم ناكو ةفملخ موخا هدعب 3 ىتاو هوحا هدعب نم مملع ىلوو
dos هولققف هملع اوبثوف انا ملتقيف UT ىلع ماهسلا لسري ىناكف اهمار 

pl ناكو مكب at ىسي ةطاح ىرام EL ىم طبس هدعب ىم ٌميلع 

Lau عقي مو تخالا نبأو تخالا كيلمت ىن gl ننس ىلع هوكلمف هتنب 

 ىلو مث همبأ بسنو هبسن  paleنم ىلوم هدعب نم  falseىلع بلغت
 هروكاس هما مكلم  ail JEنافع  dreةركبس ةناغ لما مداسلب

 ممانلا كلملا مأيأ حو , Jiهتلود ةيداكو اروجاعب هعجرم دنع  Leعستأ

  Lasىلع اوبلغتو مكلم قاطن  Aمل ةرواج لا  = sw slاهراصاو

SA ىلا all ةناغو طمحملا رجلا نم مكلم لصتاف de لهأ ةكلم ىف 
 «< قرشملا ىف , selنادوسلا مث متباهو مناطلس ( JSممدالب ىلإ

 ىذلا نا روركتلا ناجرت سنوي جاهل لاقو ةمقيرفإو برغملا دالب نم رابقلا

 وم وكوك خف  déوق اذه هروكاس دعب نم ىلوو ىبوم اسنم داوق نم
RS لفتنأ مث وق نب دمحم هنبأ هدعب نم مث ةطاج ىرام ناطلسلا نبأ 

 دلو ىلا ةطاج ىرام ناطلسلا دلو نم  dualاسنم معيلع لوف كب ىبا
 احليمو املاص الجو, = مب ىببأ نب ىبوم  ; dlébeرابحا لدعلا



 ما

esحو  duف هيقل ةياعبسو  نيرشعو عبرأ  pullسلدنالا معاش  

 هل ناكو هدالب' danse, Sell فورعملا ىلحاسلا pl قاحاوبا

 مدالب موت نم (ا) رشالاو اوهطوأو M ىلا هدعب نم هدلو اهقوو“ةنياهعو صاصضتخا

 d_<os ىب هللا دبع وبأ مهملا Le هفرصنم ىف هيقلو A duel ىم

 fake بلجاو رظتنملا ىطاغلل بازلإب ةمعاد ناك نموملا دبع دلو نم ىوكلا

 ىنيح دعب aka ىلخ ث هلقتعأو لككواو بحاص هبركمف برعلا نم بُداصعب

 2 ,ail ناك 05; Rale هب انههعتسم ىئونم اسنم' (LAS رفقلا؛ضاخ

 امل هرما ىلع ةنوعمو هودع ىلع ua هنموجري سمادغ دلبب هراظتنا ىف ماقاف

 ىلكراو دالبل ةيلاوملا sal هكلم لاعفتسا نم ىوم Luke هيلع ناك

 Er ماهقلاو ةرهاظلاب هدعوو ابيحرتو ةربم هنم ىقلف هناطلس ةوقو

 نادل وبار انأ هبكاون انك لاق ةقثلا وهو ىنربخأو هدالب ىلا هبححتساو

cellفارطاب ذخانف هموق هوجوو هنارزو نود  esta)ىناكو (9) عنتهف  

cle ire ssلكاملا  cl, JE SU,لملك  aies Auنم  

cotesرشع انتا ةيضاخت  Alesis Leaلاق[ احلا <, حابيدلا  

 sy 45° coupe اسنم.” كلا اذه ءاج res del هذه ناجرت سنوي جامل

stنم الج  alىلع نولمحي امئاو لاق ريطانق تالث له لكى  bon] 

 ةبهدخ نبا لاق اياطملا ىلعف لاك ديعبلا رفسلا امإو Las poli ىف لاجرلاو
 ءانبلا مك هناطلس دعقمل Us ذكي Ji داراف هكلم ةرضح ىلآ هعم امعجرو

Meقاحا وبا هفرطاف مضرب هقبارغل قنحلا  seb)ةعبرم ةمق ءانب  

 سلكلا نم اهيلع él una عانص ناكو هتداجا اهيف غرفتسا لكشلا
 ناطلسلا نم تعقوو SU قنا نم تءاج ةقفملا عابصألاب Yale ىلاعو
 Je افلا شع SSL» هلصضصوو مضرإب ءانبلا ةعافص ىنادقفل بارغتسالا عقوم

 عقمهف  — (2) Le ms. A porteىتألاو  faut peut-être lireا (1)

 - ا



 مدد

A LSأذه  NEO)نيرص ىكب ىم هدهعلا برغم ا كلم ىنمبو ىسوم انف  

 يرعاك ,ASC ET dl عاعم ىم برغم ا ,ete sul نيتلودلا

 Ls Lasliel ةلصولا كلت تراوتو هقلود تالاجر ىم ىنامعأو لقعملا رممأ

 ىينس عبرال كلهو دمحم مدنع Les ىعمو عم ادم هنغبأ هدعب ىنم للام

 sys je وهو ركب ىبا نب ناهلس اسنم هدعب نم Pl ds هعيالو نم

deux) Ass Snرش  de EDR crةطاح ىرام ددعب ىنم ٌميلع  

 sas deu ةروكذملا Lo نسل ىبأ ol نإ ماس انآ ناطلسلا

 هناقج ىف ةايشلاو M قّتغم نم هيف عقجا اه QU xs ةفارزلاب

 لها ىم لوسأو نب دمحم هللا دبع وبأ dauf ىضاقلا ىن مخ أو Las هتوعنو

beىف هولهيحتساو مدالب نم وكوك ضراب نطوا ناكو  dsءاضقلا  

 ريتكلاب مكولم ىلع sat ةياعبسو GTA تاس di ىنمنبب هتيقل ابب

 ممتريخذ ىلتاو مكلم دسفا هنا ةطاج ناطلسلا اذه نع ىلركذو هعبتكام

 (1) Le ms. C porte Luis et le ms. D أبنق



 ماو

Mie LL oiesمغ نم ندعملا ىنم  Leةيفصت الو ةعانصلاب  

 هضرعف ىندعملا ىن هلقم روذنل ,Lol al رساخذلا سفنا نم هنوري اوناك رانلاب
 die ةوفاتباو ةدلب ىلا نيددرتملا ge راجت ىلع ىرسملا كلملا اذه ةطاج

 all Jai à Les RU ER عسا امان رد رك
ess plie tue, Ji 51hقرظياام ارمثك  als Jaiمهلقألا  

 نأ داكي ىتح هنامزا ةداع مونلا ىشغ هداتعي Axe ءاسورلا اصوصخو

 همقس لصتيو هبحاصب نءزيو هتاقوا نم ليلقلا ىنالا ظقيتسي الو قيفي ال
 كلهو نينثا نيماع ةدم اذه ةطاجب ةلعلا هذه تنمزاف لاق كلبي نأ ىلا

 ندعلا بهاذم ىلع ليقاف coupe هنبأ هدعب نم اولوو نيعبسس سه ةنس

 de بلغتو ةيادبللوجرم SM وهو de هميبا قيرط نع بكنو مل رظفلاو
 D وهو مدقت ةطاجو ريزولا مدفع ىرام ىنعمو ةطاج ىرام هريزو هقاود
 رممجتو ركاسعلا زههجت ىفرظنو هيلعرمالاب دبتساو ىنوم ناطلسلار & دق
 ةلزانم ىلا زبجو وكوك موخت زواجتو مدالب نم قرشلا راطقا خودو بداتكلا
 ia ةلودلا ٍلوال Lab بناتك نيمثلملا دالب نم اهءارو Le ةّدكت دلب

 ةاحرم نيعبس ىلع هذه ةدكتو هذه ىلا AL Lis تجرفا م ابقنعب

de +فرعي ىنيمثلملا نم اهسيئرو ىرغلا ىلبقلا بتاج ىف ىئلكراو  

 ىلكراوو بازلا ريمأ نمبو هنيبو نادوسلا نم جاع قيرط ,de ناطلسلاب

 دلب [ضاهب] ىنب دلب وه dl لهال كلملا ةرضاحو لاق ةلسارمو تادابم

 Le D وهو قاوسالا قفان ةراعلا رجتسم عرزلا ىلع نيعم bd عسقم

 نم ابيلا de عماضملاو رصمو ةيقيرفأو برغملا نم رجلا باكرل

 dos SALE عست Liu ىنوت ىبوم اسنم ىأ دبعلا اذهل انغلب رثرطق لك

 مأ جوز () Le هدعب ىلوو اهوحن وأ Lau JS 3 اغم اسنم هوخأ هدعب

(4) Les mss. À et B portent LS 



 مدم

 4 ms دوم ههسأ لجر مءارو ةرفكلا دالب ىم ae x ةطاح

dia 3 Alهبقل لو ىنيعستو ىيتنت  Gal, le Seهلل رمالاو  

 ةسمقل مما نآو ةجابنصل sal منأ امل مدقت دق ةئالتلا لّدابقلا ءالوه

 (1) لديماع دلو 47e ةجابنص اماف سغدام ىب كيحز تغب ءاجرعلا كلمت

vs!وهو خيروأ دلو نمف ةراوه امأو عازعز  élالف نورخالا اماو سنرب نب  

 هذهو بأ اهل ىرعي ال ةطاو ةجابنص ذأ مزح نا JE fus ىف قيقحت

 نرد (dass she دالب نم اهيلي امو سوسلاب نونطوم LAIT مثلا

 le نم نيمعلملاا نورواحم مرتكاف db Lol هلابجو هطئاسب اولم

fl,مردكاو ةريمعكا بوعش  slنك © اتليبق سوسلاب منمو ربو ل  

cuىو د, دادع. ىف اوواصا  umنم  Miss, Lineهللا  aملم  

 كاكاو هيقفلا منم نأكو ةيقيرفأو ناسملت دالب ةابق ىف ممظعمو نيمقلملا
 St ىنمو tale JS ES El SE ىبأ ne ىريز ىوبأ

 مكيردند AS اماؤارم Le de ةينوتمللا dit cale paul ىب هللا دبع

 نعاودظ نالأ عمو مانوبر احيو ةطمل نورراكيو سوسلاب ,Robes ةريثك

 سوسلا اولخدي نأ لبق بورح لقعملا جم ممل تناكو سوملا ضرإب

(1) Voyez ci-devant pag. روو — (2) Les mss. A, Cet D portent Less 



+44 

 ,us L ماياعرو مفالحاو ملوخ نم ىالا مو fake dés هولخد املف
 ما مو نيدحوملا ةوعد ىلا نوبستنيو ةدماصملا دادع 3 دبعلا اذهل مو

 بناج ىم الدات ىلا نرد نم der ملابجب منطاومو ةعساو نوطبو ةريثك
 ىدملا ةوعد ىف مضعب لوخد ,JS ةلبقلا بناج نم ةعرد ,dl قرشلا
 كلذلف هدعب pe الآ ةوعدلا ىف لوخدلا اولمكتسي مو شكا يف لبق

 ةقباسلا لها نم اوسيلف اودع نإو نيدحوملا ف Gil نم ريقك مدعي ال
RL Rail asنم ناك امو رمالا لوا  fansهتعيشو هئايلوا عمو هعم  

 عماجم ىف مييطخ لوقمف fab نورهبجيو متوادعو AE نوداني اوناكو
alleةتاتنه هللا نعل  aus, Jus,نم اوماقتسا الف لضملا لاضلا  

 ةغرهو للفيتو ةتاتنبل تناك ايك ةقباسلا ةيرم مل نىك م كلذ دعب

 نوطبو شكارم à دعب تناك ةوعدلا ىلع ممتماقتسا ىاف ةجر مفو

 () ةوارمزو ةكاوطفو همادبغو ةواطصم منمف نوددعتم ءالوه ةروكسه

 ele, plal Ses م نيرخأ ىلا روكس ,ses dsl تفمتنياو
À Rale Lalطيراقو ىب مل ىنيدحوملا ةلود  cumul)ىف هركذو ©  

3ipentefnlhilegth RTS 

 هل مهاظملاو سوبد ىبا el AU وهو نسادلك نب دوعسم هدعب نم ناك
 نم دبعلا اذهل ميلع ءاسورلا قنسادلك ىب Sym ىتب de هعمل هناك 3

 رما ضرقنا الو تيبلا اذه ىن ةسايرلا كلانعتلا كاطخ se نمفو عملا ةكاوطف

 ةماقتسالا 3 pue ملاح تفلتخاو ةدم نيرم ىنب«كع لرصعتسا نيدحولل

 pl ىواعو pie برع نم ةعاطلا نع نيعزانلا اجلم اوناكو ةرفنلاو
 il pos نم yen ةراعللر فار ديلا 1 هلااونعج و اوما عسل, رن

 ةدماصملا رئاس نم PS ناش اهيلا اوعد ىتم ناطلسلا عم ةركسعلا ىلا

(1) Le ms. D porte هدوازمزو — (2) Telle est la leçon de trois mss. Dans le ms. E ce mot est omis. 

 لكم



pv: 

 تذاكف تفيتنيا اماو , Raulناكو ونه دالوا ىف  ceمنم () لونكم نب
 هدلو لري و هب عنتمأو )2( تومفات نصح هنسفعنل ذشتأ  use, «deهنأديشي

AS di قافنلاب رهاجو «she d'il s AL pbs فقفسوي كلهو نددعب ىم 

  salتناكو هنم نكماو ىزلخم هيلع ضبقتف هب طيحأ امل هيلا رفف

 ةعاطلا ىم هتليسو , alsىم  sesميف ةسايرلاو ىواخم ىب لاله هنبأ

 لاتلونيا اماو دبعلا اذهل ةلصتم  ASناكو تهمو رت كارا متساير

  LE djوبأ ناطلسلا هلزنتسأو رمح عافتمالاو دلما  yىنم  ASEكول

ol ىلا ةيأ = à ةيانع ناك digg ىف هراصأو هناكم sus دعب هتيالو 

 ىوعاطلا 3 ناورمقلا ةعقأو دعب سنوتب كله ( À dos csددعب نم

pres لهالو متمب لها ىف دبعلا اذهل ةسايرلاو اوضرقنا نأ ىلا Ress رما 
 ميف ةساير اهمظعأو منوطب عسوا مو ةكاوطف اماو  Febبحاصب اصاصتخا

 ذنم باطخ ونب ناكو هتمدخ ىف الاعتساو كلملا  lasنيدحوملا رمأ

 ةيالولاب  paleناكو  pisنب دمحم بوقعي نب ىسوي ناطلسلا دبعل
 رع كلهو ددعب نم رع هغبأو دوعس م  dauىم هناكم ةياعبسو عسرأ

 لاقتعالا ىم هصالخ ناك ه]قتعاف  Lauةياعبسو تكس  Ab pbsةروكسه

 نيرم ىب كلم لحفتسا املو دوعسم نب دمحم نبريع نب دمحم هدعب نم

)1( Les mss. A, C et D portent نوكذم — (2) La ponctuation de ce nom varie dans les 55. 

On lit تويقأت dans Jes mss. A et E. 



 مالا

 لاعتسا 4! نيرم ونب راص مديع هب دعبو ةدماصملا نم كلملا رثأ بهذو

alu,نكي مو متدلج نم منوكل ممراغم ةيابج ىف  Réربكا  Lab, 

 منيب اولوادف ةروكسه ىف ءالوه باطخ ىنبو ةتاتنه ىف سنوي دالوأ نم
 ىلع نب ىبوم دعب ىنم أذه ره نب دمحم اييملوو ةيشكارملا لاعالا ةيالو

al,لري ملف ةتاتنه خومش دمحم  JS al, LI,؛ليبق كلم  iS 

 ناطلسلا ىلإ ابهاذ ناسملتب galet ul قحلو ناورمقلاب نسما ىبا ناطلسلا

 ناك اه gui, due ىلا die عجر هسفنل نانعوبا Les اذف نسل ىبا

ARCSنال  ue teeهشقر» ىف  JL 
Lilوبا ناطلسلا قحل نا ىلا هقعراقم ىف نغي مف  quشحارم  

 نسأل وبا ناطلسلا كله اهف هترهاظم ىف ىلياو ailes مظعا نم ىناكف

SEENىلا هضربم ندي ىيمسلتت  ds 
 نأ ىلا دمحم نب روصغم هوخأ هدعب نم هرمإب ,LE نيسهجو ثالث ةنس

 نىنيعبس تنس ةنس شكارم نسولفي ىا نم نجيلا دبع ريمالا كلم

 ىرسم نب مالعلا Lys هع نبأ sl هلقتعاو هيلع ضبقتو همدقتساف

 نيرم ىنب ىلأ اعزان ol وه ناكو le ىف ناك باطخ نب دوسم نم
poil de Eàرمالل .مكترتل ع ني دمحم دالوا نم  die Sail 

 ابل ناطلسلا ,abs هعم هينب محل سأو Ai هيلع بثو القتعم هرادب

 رداق هلو دبعلا اذسبسل ةروكسم dub لئقتساو ali ف HIS داكن
 ءاشم اما كع

 منيف برغملا JS مفوا دبعلا اذهل مو كلم اهيف سيل ةقبطلا هذهو



FvF 

 نرد لابج نم قرشلا بنذاجلاب نونطوملا  Leىنب ندعمو الداتو ىزات نمب

 زازا  ulرجا نا ةةيبعمملا  ER eeكل ل
À اورتعا دق نرد لابج نم برغلا ىن ةدماصملا دالبو مدالب نيب ةينغلا 

 فطعنتو اهقهاوشو لابهلل كلت  fableةابقلا ةيحان ىلا ةينثلا كلت نم

 عجرت م نيولسكا ىلإ ىقتنت ىأ ىلأ  Leىلا ةعرد ىلآ نيرلسكا ىم

Sr) Las, نانوف نأ ىرفياو تنادورات نم هراصماو ىعقالا سوسلا le 

 ملك ءالوه  dt gelىم ءابلا تفذح  palةجابنص  Ale bailاولدبأو اياز

 ةطسوتملا ىاكلاب مهل  Palىاقلاو ىاكلا نمب ديعلا اذهل برعلا دنع

 ةكانصلو قطنلا ةفورعم ىهو مهو ىاكلا نمب وأ  leبرغملا لدابق نهب

fab, Ysb ىلع ةاطملا لابإل لها ابناج pyel, ةعنمو Gb sois ددع روفو 

es ةعنمو ةلودلا ىلع زازتعا غلو ىكانصلا he دلو ىف دبعلا اذهل 

 ةتاناج لئابق مب لصتتو مربغملل دايقنالاو ةهضبلا  preنونكسي نعاوظ

 ةابق نم نيهناغمت نهب ام مدالب ىاون ىف رطقلا عقاوم نوعبتنيو صقل تومب

Jus ىبناج w dll بناها ىف انسمات نم عمبر pl «sol ىلا ةسانكم 

 كل“ , faىلع مورو مرغملاب دايتعأ ملو مريهاشم نم ىريه دلو ىف

 نم برغملا طيسب ىف ةلاكد لئابق مب لصتيو لذلا  gas pisseىلا

Aus Ladt رجلا لحاس ىلع برغملا Le نم مب لصتيو شكارم 

 ةلحخنو انطو ةدماصملا دادع ىف ةجردنم ددعلا ةرفاو رومزأ ةيحانب

JS fus, كروبي نب زيزع دلو ىف دبعلا اذهل متسايرو ةلاعو ةيابجو 

 ةتانز ةلود , Gbهركذ , coverهبقع  olةجابنص لسابق نمو ناطب ىنبب

 ئزات لابجب ىرخا ىنوطب  lesابملا  Jeنيتراو ىنبو ةصاختو :ةيوطب ١(

 ىلا . JLنا ياكل  CS Neم
)1( Le ms. D porte ىمترأو 



 باب ع

 gi ىزأت ىلع ةيوقب نوطب LU منم ةيوطبلو ةزع نع مرغملا نوطعي
 عم yo ةمذ de دالوال ناكو تيسرفاتب de Al ةمزملا دلب ىلع لغايرو

 pie Gi دبع نب بوقعي ,pl cils نيرم ىب كولم قحل دبع ىنب

 ىف هركذ ىتامس ام ىلع رع هوخاو de نب LL pre ناكو مرزوتساف
UEليصتتو  bauxلحاس نم فيرلا لابجو نرد لابج نمب ام برغملا  

 ةجاهنص نم ىرخا لئابق مركذ ىتالا ةراغ نكاسم تيح ىورلا رجلا

 Je ىنيطلاو Se تومب نونكسي ,Blu ةيدواو باضه ىف نونطوم

 ونبو نارع pes ةدلكوم ونبو ديه ونبو لكايرو jé ةطشمو ةلاتشف

 وكرماو ةغروب ملك ءالوه نطاومو دوماو ونيو ةناولمو رّزترو ونبو لوكرد
 دادع ىف مو pl ةجابنص كلذل نوفرعيو ,LL ةكايحلاب نوفرتحي
 ناب sole و دبعلا اذبل ةيبرع رتكالا ى ,(Ra ةمراغلا لئابقلا

 لاورزو ىب ىنطوم :فيرس Je fuel نم ةراغ لابجب لصتيو ةرام

 امل زعلا ةجابنص نوهسيو شاعمب نوفرتحي ال ناعم ىنبو ةجاهنص نم

 e, Se se نيذلا؛ وومزأ ةجابفصل ىنولوقيو ملابج ةعئتم 42%(

 اهيلع نمو ضرالا تراو ,All مرغملاو لذلا نم هيلع م امل () ززلا ةجابنص
 نم ديهنرو ىنب ىنأ ربربلا معازم ضعب ىن لاقي دقو نمثراولا رمخ وهو

 ,line نسانجا ىنسانزي لصاو ,Shell ةيوطبو نسانزي ss ةجابنص

 ضرالل سلجا برعلا ةغلب

(4) Le ms. B porte DA 
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peeنع  FANىم  Lolaةلودلا ىم مل يالا ربربلا  

 هفيراصتو كلذ ىدابمو call ناطلسلاو

Lil,لئابق رغكا مف ربرب نب سنرب نب دومعم دلو نم مو ةدماصملا  

 Fable لزت مو نرد de Je ةراغو ةطاوغرب منوطب نمو مرفوأو ربربلا
callةلواطقملا باقحالا ذنم ىصقالا  SES,مدقتلا  pusمالسالا ليبق  

 اذه Li نرد Jus ةدماصمل كلذ دعب نم مدقتلا Le 5 ةطاوغربل هردصو

nu)ناكر  de die 
 يدات ام بسحب لودلا نم اهيف GLS امو بوعشلا هذه ركذنلف ركذن اهسح

 كلذ ىم انيلا

adةدماصملا نوطب ىم ةطاوغرب ىع  fs,أدبمو  

 ملاوحأ نضر مرمأ

 ,LS ةرفكلاو مدقتلا مالسالا ردص ىف مل ناك منم Ji لمجل مو
 طئاسب ىف ةدماصملا نهب نم اصوصخ قنطاوم تناكو نمقرتفم ةريقك ابوعش

Luvel:ةياملا لوال م بكا ناكو قىفسأو ىقنأو رومزأو الس ىم طيحملا مجلا فيرو  

 ىرفغطملا paid ةرسمم داوق نم ناكو Ile وبا فيرط ةرهتلا نم ةيناغلا
allةوعدب  dia)نب زوزعم اهعمو  y pa elةرسيم رمأ  

 E Las ابنت هنأ لاقيو انسماتب مرمإب LB ىفيرط ىقبو ةيرفصلاو

 بورح tal عم رضح ناككا دقو حلاص هنبا هناكم ىلوو كله مث lai مل



 ماب

 لست او هللا تايأ قم deuil مث RS Ads معلا لقا نم ناك ةرسمم

 ىف ةفورعم ىهو هدعب نم ابيلع اوناك ىتلا ةنايدلا غل عرشو ةوبنلا ىوعد

oiولقي ىاك نادرق هيلع لوذ هنأ ىعدأو ىنيخروملا  fakeأروس  Lun 

 حون ةروسو pol ةروسو ليفلا ةروسو لمه ةروسو كيدلا ةروس اهغم ىسي

 ايندلا بئارغ ةروسو سيلباو تورامو توراه ةروسو ءايبنالا نم مقكو
Lasمرح معزب مظعلا معلا  Lasللحو  Esاهب نوءرتقي اوناكو صقو  

 نب رومز نع ىركبلا هاكح اكن منموملا اص disons هموق ناكو aille ىف
ileدفاولا دارو نب مثاه 0  freىلع  Saرصنتسملا  didةبطرقب  

 نيسجهو ىنيتنث Law راصنالا با نب come بأ مكلم لبق نم

LL,دروأد هربخ عيمجب هنع ركرتي ناكو  Mرع نب  ASIE 

 نم نيرستعو عبس ةنس كلملا دبع ىب plis ةفالخ ىف Lo de روهظ

 لحنا Let هناو ةرهثلا لوال ناك هروهبط oi Je ىقو 5,8 ةيناتلا نان

 محا Ji dus هيلع هللا Le A ناش هغلب امل ةاكاحمو ادافع كلذ

àرخآ ىف جرخي ىذلا ربكالا ىدبملا هنأ معز  Gb bolنوكي ىسيع  

 فو كلام bull (39 ile ap") 3 همنا ناو هفلخ كضيو هيحاش

 هدعب سيل ىذلا هانعمو (2 ايرو ىربربلا ىنو اهبور ىتاربعلا ىنو ماع ىمعالا

 هنأ مدعوو ةنس نيعبرإو اعبس مرمأ كلم نأ دعب Gall ىلا حرخو ىبن
 هيلا دبعو سايلا هنبأ ىلا tv col, Rés عباسلا ةلود ىن ميلا عجري

ele leىوق اذا هنيد رابظإبو ةمما ىنب نم سلدنالا  Plماقو  sb 

axesهغبا  QUIنم هوبأ هب هاصوأ امل أرسم مالسالل اربظم لزد مو  LAS 

le ms. 8 porte 5,|5 — (2) Tout ce récit est tiré de la géographieداول ذو  Dans le ms A on it1( ( 

d’Abou Obeïd-el-Bekri. Dans le ms. de cet ouvrage que possède la Bib. du Roi, on lit ici ىروانرو 

Voyez ms. n° 580, fol, 196. 



vs 

COS 27 نيسخ كلهو انقذ 8 أدهأز Er ارهاط هاكر Pi 

 هكلم  Pyal dosريهظاف سنوي هنبأ هدعب نم  IT Bis Less frsم ىم

 هل لاقي عضوم  Stةعبس لققف () قيرطلا طسو تبان لاع رج وهو

  CIىلا سنوي لحرو رومز لاق نيعبسو ةياعبس  Giحب مو حو
Ale نم ةنس ىنيعبرأو عبرال كلهو هدعب الو هليق هتيب لها نم دحأ 

 نع رمالا لقتنأو  daنب عسيلا نب داعم نب دمحم ريفغوبأ مرمأ ىلوو
el At نيدب sal ةطاوغرب كلسم ىلع ىلوقساف فيرط ىب حلاص 

 اهملا راش ةروكذم ماياو ةروهشم 06, ربرملا ىف هل تناكو هرشأ مظعو هتكوست

 اي Las ce à ىلوقو ,sl قرفتلا لبق ىفنق

 اولضو وكله ةمأ ىذهو

 pis pl Il نولوقي

 ا تمب مويرت مو عمست |
 ىلكت نيبف تايكابلا نهنر

Jo! nnم ذأ سمات  

 هيباوفغبو سنوي كلانه

 6 مهيلع تمر ىَروايْرَو اذا

=, M — pr سيلف 

so & av \ Lesنو  

Le,وو ف ةطقسمو هك  

 2526 eh ع ل لال
 )4( انييسيتم منك jee ال

(4) Le ms. d’El-Bekri porte قوسلا — (2) Ce mot est écrit Cp dans le ms. d'El-Bekri. 

— (3) Lake, selon El-Bekri. — (4) Le ms. d'El-Bekri nous offre ici la lecon أاميرسمةم 

sans‘poin(s diacritiques. 
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 ,il اهلغم دلولا نم هل ناكو نمعبرأو Less تاجوزلا نم vais وبا ذختأو

 sx es لوو LS pe dau نيرشعو عستل ةعلاعلا QU تايرخا كلهو

 دنع انام ةعدلا ريتكا ناكو هننس )26 هللا دبع Let Di هنبأ

 PE CT DR ا را

 ناكو ءايرغلا الأ هدلب ىف دحأ ges الو معي الو طمخملا سبلي الو ليوارسلاو
Ltكلهو دهعلاب ايفو رابلل  dasعبرال ةعبارلا ةياملا نم نيعبرأو ىدحا  

 وبأ هنبأ هدعب ىلوو هربق اهببو تخالسماب نفدو هكلم نم ةنس نمعبرإو
 Sail اعذاوا 4 ةرهسب واسف ةنس نيرشعو ىنينثأ نبأ cause روصنم

 اكو رومز لاق برغم ا لئابق هل تنادو هناطلسا العو sel دعشأو ةناهكلاو

 dd هنا وجزر فني Jal ue Alle EIRE ا
 ةطاوغرب نم CI ةثالغلا زهاني هركسع ىناكو رومز JE ىيرط نب حلاص

 رمدو ةرغطمو () ةصكجحمو سناربلاو ةغاوزو ةوارج لغم ماوس نم Cl ةرسشعو

 ةفاصرو نءزياو ةناكرو ةداصاو نرفي ونب اضيا ناكو تمكزراو وفبو ةطامطمو

 رومز مالك ul ارناك ذنم لالا مكرلم ذي مو Aus ىلع © ارا

 هدعبو اذه ءانثا piles lo ةطاوغرب وزغ ىف نمتودعلا كولمل ناكو

 Cool نم لع نبرفعج زاجا ,U ةعيشلاو ةيومالاو ةسرادالا نم ةهظع راثأ

alهلع رماع ف نب روصنملا هدلقو برغم ا  Lawىهتسو كس  a Li, 

 هيلع لاقسأو ىبحي هيخأ نيبو هنيب تأذ فلتخا 4 ةرصبلا لزنف

ossiةتانز ءارمأو دنهل  lesللا نع رفعج هل  cesىلا هبجو  
 ةفاكو برغملا لها ىن عملا قحزو هلع حلاص نم هدتعي ةطاوغرب دابج

xlهسفنب انو ةربدلا هيلع تناكو %85 طسو هوقلف نييسلدنالا  

 هئاعدتسإب روصنملا ىلا اهدعب زاجأ رث ةرصبلاب هيخاإب ,Gé هدنج نم لف ىف

(1) Le ms. B. porte ةصاخم — (2) Le ms. À. porte ةرارضمرو et le ms. E هرارسصمو 

?. 
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 برغوملا لع ىلع ىبحي هاخأ كرتو  rule 3ارغ امل ةجابنص اضيا

 نب نيكلب  cssاهدعب نمتسو نامت ةنس برغملا , db, dialهماما

Ve ىلا منع فرصناو let هنم اوعنتماو ةتبس طئاح ىلا اوزراو 

 روصنم وبا هيقلف ميلا فحزو ةطاوغرب  comeهموق ىف راصنالا با نب

cms Jul نمكلب RS ob روصنم وبا Ji, ةيربلا ميلع تناكو 
  faseىلا  olورغلا ددري برغملاب ماقأو  Rasةنس ىلإ  ASنيعبسو

 برغملا نم فرصناو  st lsىلع قفأ مو ناوريقلا ىلا  geكلم

 متيراح مث روصنم ىبا دعب ماما  Ledامل رماع ىبا نب روصنملا دونج
 هالومل روصنملا نب كلملا دبع دقع , gelةازرغ ىنم هلوفق دنع برغملا ىلع

 ةيطع نب ىريز  duنيمدايو عست , LRجتفاف  ébورسغب هرسمأ
 ةطاوغرب  es hoملظعف ةيالولا لهاو ىاونلا ءارمأو دانجالا نم هلبق

des ge لقتسا امل نرفي ونب اضيا fl مث ىبسلاو لمقلاب مف رثالا 
ox, برغملا دالب نم الس ةيحانب كلذ دعب ىم ىرفيلا دمحم نبأ 

 قاسناو بورد نم اههنيب ناك ام دعب ىوارغملا ةيطع نب ىريز ءاغبأ لع نم
dm QUI لوا ىف de نب ىريز نب ممت ىلا هاله de دالوأ رما 

ess ىن ريثك رثأ هل ناكف ةطاوغربل ارواجم الس de انطوم SES 

 ةياعبرأو نيرشع ىنس ىف كلذو  palesهلبق نم ابيلع ىلوو انسمات ىلع
ds تءاج ىأ ones نم اوعجارت مث التقو ايبس ميف Gil نأ دعب 

  txtبرغملا دالب ىلا ءارصعلاب منطارم نم اوجرخو , Lilنم ريتكلا
 نوسلا لاقاغم ( leaعل ادب مث ةدمايصلا | 001 0007

 ىيرلا نم اهملا امو  callىف ةوتمل ريما مع ىب ركب وبإب عملا قحزف
 ةوعدلا بحاص اهضعب ىف دهشتسا عئاقو ميف هل تناكو هموق نم نيطبارملا

 لإ دنع  urينساب  ent Le LUار  MNهي



 م4

EUنايكي .عراتا  
 نبا بايعسمإ نم هللا Me فجرا خير el حسا ا
jmeنب ىسيع  (Jiنب داعم نب دمحم ريفغ يا :ىب هللا ديع رايصتالا  

 ميما ضارقنا ناك هيلعو ميورح ىف كلهف sb نب حلاص ىنب عسيلا
UN On.شيب طلغي دقو نيلاعلا بر  

 نولوقي ىنورخاو Gb Je ىف مدعيف lo ةطاوغرب بسن ىف ىانلا

lesبوقعي نب نوعمت دلو نم ىدوهي هنأ  Lie Lasىلا لحرو  
de LE, Gallالر هجملا هللا دبع  pos, bei ze ja Jaxdhبرسغملا  

 مرتو دهرا ممل ريطاف 4 ىم الابج ls Las دجوف انسمأت لرضو

 ةبسن ,bb هل لهقو ةوبنلا ىداف هوعبتأاو هودصقف عيلع هومو هناسلب

dlىذلا ىنطوملا  Lisوهو هب  LL,سلدنالا دالب نم شيرسش صخب دأو  

 مظن باتك بحاص هلك كلذ مكذ طاوغرب اولاقو مسالا اذه برعلا تبرعف

satسيلو ةنيبلا طيلاغالا نم وهو ربربلل نيباسنلا نم هريغو  pl 
Gb erملاص .اماو ةدمانسملا مداوخال .مراربسو عيطوم هلك كلدل يشر  

ulفرعمف ىيرط  fieىجاونلا ىلع بلغتلاو كلملا مي الو مرمغ نم سيلو  
Julعطقنمل  dieىن ليخد  dusبسن اهناو هدابع ىف هللا ةنس  

 هللاو هانيكذ ايك فورعم ةدماصملا بوعش نم بعش مو ةطاوغرب ىف لجرلا

 قيفوتلا ىلو

 pas! amp امو ةندارصمللا قطر ام اج كلارا
 ملاوحا فيراصتو لودلا نم

 نب راسغ ليقو دومصم نب راغ دلو نم ةدماصملا نيطب نم ليبقلا هذه



pa 

 ضعس لوقيو دومعم نب داصأ نب راغ ليقو دومعم نب ليلم نب ىاطسم
P> ىاع بهذم وهو 56 Lans Ji كلت ىف Le برع منا ةماعلا 

 ةروهشملا نوطبلاو رصخت نأ نم كا لئابقو بوعش  fanةومتمو ديجو نب

y) Jus ىنورقعي ممنطاوم رخآ مثو LS, لاورزو وغبو ةواصغأو لان وغبو 

us ال لل EIRE ARR TA EE 
  les lus (sesديزأ وأ لحارم سه ةيئط ىلا رصقلاف ةتبسف

Tr gl دعب اجايس ضعبب Lars لصتا ةقهاش الابج ابنم اونطوأ 

 لحارم  «salنأ ىلأ ضرعلا ىف  Lasنم ةغرو ىدأوو ةماتك رصق طماسب ىلا

 , Lilدترت برغملا  Lasماهوالا لب ال رويطلا اهتافاح ىن لزتو راصبالا

oi élu عتارمو رفسلا لبس جاجنلا LAS نمبو اهسوءر ىف ee 

nf à si, solo نم ممنأ كل نمبتيو ضايرلا حا دوأو ةعاررلا 

draw ىمب ام sl ةدومعمج نوفرعي for ضعبل F4 in Lea 

 ةبخطو , RAIهنم ربعي ىذلا زاجملرصق بسني  glقيرط دلب ىلا ىرجلا

 فيرب ةدماصملا بوعش ىنم ةطاوغرب نطاوج عنطاوم لاصتا اضيأ هدضعيو

ie ىيتلوما عمقا ناسعتاومب sam ةيوفلا وفعلا 

 ةلاكدو ةطاوغرب نطاوم مب لصتت كلانه نمو ىفنا ىلآ اليصأو راغزا ندل

 ةدماصملا نم نرد لئابق ىلإ  Lesدالب ىم اهءارو  antلهأ م ةدماصملاف

 ءاوف ةراغ لزت مو طئاسبلا ىف مريغو اهنم اليلق الا ىعقالا برغملاب لابهل

zx ol Ré aka, كلذ لبق ام معي bo جفلا HN نم هذه Abe 

nl Ml alé ىزلاوفو ces Loue) اهمظعاو «HN 256, 
 لزناو مداغبا  freنايلي دبعلا كلذل مريما ناكو ةبخطب قراط عم اركسع

dois ناكو سلدنالا وزغ ىف هبغرو ريصن نب vue هيلع دفو ىذلا وهو 

 روكن تادخسا لبق كلذو هركذن ايك ةقبس , elsمالسالا دعب ءالوه ةراغ ىف



FAI 

 مرمغل أبب اوماق لود  pas OSملابج دصقت جراوخل لزت إو نوئبنتم

 ee ماصع ىنب ss ةتبس نع ربخل

 لرمم دموي ED RER ةهدطلا راما نير — 

 ىنعذاو ايادهلاب هعناص ريصن نب use هيلا قحز املو ةراغ كلم نايلي
ddدايز نب قراط لزناو هموق ءانبأو هنبأ نهرتساو ابملع هرماف  Lib 

 سلدقالا ىأ LL sl تناك مث des Jr ركسعلا مهيلع برضو

 املو هعضوم à pe LS هل ءافك ال ىذلا Zu ناكر كوعبلا مهيلع برضف
 أهو 7 هموق ىديأ نم احلص ةتبس ةنيدم ىلع برعلا ىلوقسا نايلي كله

US :امو رمق ةرسميم ةفقف  dal Lesةلالبخ نم  Sal, dasا  

 bash ةقبس ىلا ةبخط ةربارب ىحزف م $r ةراغ نم رباربلا نم رمثكلا
 نم سكحمجلام كف لون زم ءالخ تيقبف ,Los أهوبسو Lie برعلا

Le,ةسكحم تيهس هبو مهلئابق هوجوو  Lolaاهيلا عجرو  Al 

 Las اهيلوو ماضع نبا al ماقق تام نأ ىلإ معلا لها نم gas ساو
 sal اهيلوو كله نأ ىلا اهيلع ايلاو لزي مف رمجم til sel ماق كله الو

 اسك ةفعضم dell سشسيردا ouf) ىنؤطعي اوناكو dut هنا ,Ulis ىذا

 ىنب ىديا نم due لواغتو .برغملا كلم 3 لما رصاغلل Lu املو 3,555

 ةتانزو du eee ىنيح ةراغو طببلا دالبب نيحدللا سيردأ

 Sue bis مهلاعا ىن اهوقيو رصانلا ةوعدب ,Lab سافب مهكلم نع
 هركاسع اهيلا حرسف ماصع ىنب نم اهلوانت ىلا هل اوراشأو ةتبس ىنعرصانلل

 الا



 مم

 ةيامئالثو ةرستع عست ةفس اهكف ناكف ريفغ نب ce هدئاق عم همها

 توأضصو ماصع ىنبرمأ ضرقنأو هنععاط sbl, Lis ماصع نب ىضرلا (d لزنو

 اهب lou داج ونب نيح دعب ابيلع ىوتسا ىتح رصانلا ىلإ ةقبس

 هاكذد ESS ىرخأ ةلود

perles روكن كولم روصغم ىنب le ct نع vai 
  deداح  RERمهلاوسحأ تك

 ءافلخل مدماو هوهستقاو هتالامعو برغملا دالب ىلع خفلا مايا نوسملا ىلوتسأ ال

 ile ناكو برعلا نم لّدايقلا لك نم pas OS ربربلا داهبج ىلا توعبلإب

 ,San ىوعي ناكو لوألا تعبلا ىف ىنملا برع نم قيمت روصتم ىبا

 ماوعا ىف كلملا دبع ىب ديلولا اهايأ ,tell هسفنل روكن صلقساف ماصلا

 ىنم Ris روكن دلب دح ساشا ele هلآق ةرهقلل ىنييعستو ىدحأ

 كلانه نم هرواجتو مايا ةسهخ ةفاسم صهعلا ىبا نبأ ةوارجو ةغاوز ىلا قرشملا
 ىلا ةراج عولقو كره لبج لها ةساسغو ةسمئرمو ةنادبك لهاو ةطامطم

calىدنترو  rssةراغ نم نآورم ىنب ىلا برغلا نم  cnىلو ديج  
Arةجابرنصو  ob Ceةبروأ  Geنوحرف  CSةتانزو ديلو  CT 

 لايمأ Lug de روكن ىقوج رجلاو PENSE مساق بزح ىسأو ىنبو نامذري

 ةجاهنسو ةرامغ لئابق هيلا عقجاو abus ass Let عطتقا ا كلامه LL ماقاف

 3 ميف مالسالا رشتناو ناماسمت كلمو ae اوماقو هدي ىلع ul حاتفم
 Ses pale bla Le bei bas SU gai pale تدعم
 نأ dl Ra ماقاف احلاص اوعجرو مالسالا اوعجارو اوبات رث ىدنرلاب ىنعي 545
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 مصتعملا هنبأ هدعب نم مرمأ ىلوو ةيامو نيثالثو نيتنث ةفس ناماسقب كله

 ,Lib ةالصلا ىلي ناكو ةدابعلا رمثك سفنلا قيرش اهش ناكو حلاص نبا

 digue طتخاف سيردأ هوخأ هدعب نم Los ةريسي مايال كله مث du مل

 ددعب نم ds نمعبرإو ثالث ىنس كلهو اهلمكي ملو ىداولا ne ىف روكن

Lolهرمأ لهم ةسأو ديعس  MEمش ناماسم ةتنيدم لزني  DS dir 

 روكن اههدحأ نيرهذ ىيب ةمزملا دبعلا اذبل ىست ىنلأ ىو اهلزنو ,dl لوال

 ه) سميع ىناتلاو دحاو ةغرو ,col جرخمو هجرخمو )1( ةيانزك دالب نم هجرختو

 رجلا ىلا ناقرتفي مث Jos Jp عمجي لغايرو ىتب دالب نم هجرختو

 مليطاسا ىف هذهروكن سوجما ,bé ةنايلزب سلدنالا ةردع نم روكن لباقتو

 ديعس ىلا عقجأ مت اهنامت اهرحابتساو Dale اوبلغتف نيعبراو عبرا ةنس

ol alديعس ىلع اهدعب ةراغ تضقتناو اهنع موجرخأو  saléاولوو  pale 

 ponte لققو متعاج قرفو ميلع هللا هرهظاف اوفحازتو نكس همسأ منم الجر

 Let y نسيئالثر حبسل ىمدامتو sde كاس ن0
 ةماقتسالا ىف هفلس بهاذم لبقتف ديعس ىب in هنبأ هرمإب ماقو

 oem ةنس كلم ىأ ىلإ at, op ربربلا عم هل تناكو ءادتقالاو

 نب ديعس هنبأ هدعب نم ,PE هكلم نم ةنس نيتسو ar نيهتيامو
ileهدلو رغصأ ناكو  Déهيلع  salرفظو ىضرلا هعو هللا ديبع  Las 

 ىضرلا هع ىلع Eh Se تامو قرشملا ىلإ هاخأ برغف AS بو رح دعب

desضعتماو. هتبارقو هتموع نم هب رفظ نم رئاس لققو اهنيب ربص  

 نيسحلا با ليج لهأ نتلصي ىنبب قحلو منم نوراه ىب هللا ةداعس 0( اهل

bts de de flاولوتشاو هركسعم  LLS, du bal, dueنب اناا  
 اقلخ pre لققو file ةركلا هل تناك مث روكنب | ,le هيلاوم

(1) Le ms. D porte هنايزك — (2) Le ms. d’El-Bekri porte شيع — (3) Il faut sans doute lire مل 



 ممع

Lé,هللا ةداعس  ATهقنع برضف نوهم هيخأ ىلع ضبقتو ناماسمت  Àراص  

 ديعس ازغ رث روكن ةنيدم هعم ,dl هفعساف لصلا بلط ىلا هللا ةداعس

 ىنيو ةراج ee ةيوطب دالب ةراغ ىنم هتلايا لهأو هموقب

 بحاص ناهلس نب دمحم نب سيردأ نب gt ىلإ 0) dal رهصأو ىدفترو

dl poste)ىلا ىجاونلا كلت ىف ديعسل رمالا دطوتو هعم روكن ةنيدم  

 هباتك لفسا ىنو هرمأ ىلا دوعدي ىدبملا هللا ديبع هبطاخ نا

GEمكحالصل مقتسأ اوهقتست  ass obالدع مكلتق ىرا ىنع  

lle,التق اهالماو ارفع ابل خد مكفيسل ارهاق فيسب  
 ديعس ريمالا جا Ile نب فسوي vel ىبطيلطلا سهالا هرعاش هيلا بتكف

eusهللا تمبو  Lنسجت   Youlل لا ملجالو  au ul 
L,لماعمإلا كنا  ul,ااا ها نا نابل لدق  

Lip,انيلعلا  jyدقو 2  feالفلا كتف نجلا  

Lila ou: se = 
 هموقو ديعس هبراخ هتلود نم نيسجو عبرال ةيامالثو عبرأ Leu هازغف

 pat بكرو اهب ىيطف ةداقر ىلا مسوءمب تعبو ,AUS ةلاصم مبلغ à اماي

 ue sen ملاردا اقر ماعلا x Lol هلا رجلا
dune Leروكن  pal deuلوو ترهات ىلا لفق 4  Lieنم لولد  

 حلاص نب دهيعس ىنب dl ail غلبو هلوح نم ركسعلا ضبقناف ةماتك

ile Ro,مصقعملا سيردأ مو  ilesحلاص قبسو اهملا نفسلا اوبكرف  

 هوبقلو ةيامئالثو سه ةنس هوعيابو ناماسمت core ربربلا هيلا عقجاف منم

 حلاص بتكو pli, due نمو هب اومفظف لولد ,Abies هرغصل متملا
 ,a ابادهلاب رصانلا هملا تعبو هلاعإب هتوعد él رصانلا ىلا خفلإب

(4) Les mss. portent dal ; j'adopte la lecon d’El-Bekri. Voyez fol. 150. 
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 هيلوا ىده ىلع لزي مو هتعاط هوتأو هموق lu, dial هيلا لصوو ةلالأو
 does ste, Se سج ةنس كله نأ 4! lo نم

 ةوعدب رياقلا ةيفاعلا بأ نب ىبوم هيلا ىحزو ديوملا بقلو عيدبلا دبع

 Less all حابتساو Ass هيلع بلغتو هرصاخ برغلاب نييديبعلا

disةرشع عبس  àعجارت  Quiمرمإب ماقو ملف  cal selنب ليعامبأ  
 داعاو روصنم نب do نب سيردا نب ديعس نب نمرلا دبع نب كلملا ديع
 روسيم هازغا مث اثالث اهنكسو اهرعو روصنم ىب حلاص اهانب cut ةنيدملا

 ob ue TE خانأ ام دنع .هالوم الدتص هللا sue ىب مساقلا نا لرد

 لهعامسا ,ie es روكن ىلع نطع مث ةوارج رصاحل اذه لدنص عم اركسع

 هقيرط نم هلسر لدنص هيلا نعبو ىّدكا ةعلقب كلملا دبع ىبا

plusمث مايا ةينامت هلتاقو ريسلا هيلا 56  abةعلقلا حامةساو هلققف هب  

 ىلا لدنص Jess اوزامرم ,tale ةماتك نم اهبيلع ىلققساو اهابسو

Gbروكن لها عجارتف  ul Lesنب  pañallنب ةرق نب دمحم نب  
 aber ىنب دنع نيسلل ىبا لبجب نأكو روصنم نب ile نب مصتعملا

 عممسلا دبع نب ىور نب ىنوموه سامقملا بحاص ,JE يور ندب Ie ناكو

 هعم نمو اوزامرم ذخاف روصنم ىب حلاص نب سيردأ نب le نب سيردا ىبا
 da صايعا نم هيلع رات مث رصانلا ىلا مسوءرب تعبو مقانعأ برضو

 هجرخاو هعلخ روصنم ىنب حلاص نب سيردأ نب مثرج نب عيمسلا دبع
 هدلوو هلفا هعمو سلدنالاب use Gé قرب ساجر بص Lu روكن ىنع

ssl,يور نب نوراه  ASلهأو هقموع نم  disهعم لزن نم ٌمنمف  

 هولتقو عيمسلا دبع ىلع روكن لهأ ضقتتنا مث ةقلام لزن نم fre ةيرملا

 نب سيردأ نب ىيعس Lo هللا ةدايز نب nel ىب مترج ةقلام ىنم اوعدتسأاو

 كر :



 مم

 تام نأ ىلا كلم بهذه ,Ji ءادتقالا ىف هفلس بهذم [(ىلعب ناكو

 هتيب ىف ةيالولا تلصتاو هكلم نم ةنس نيرشعو سمخل نمتس ةنس رخا

Si dlىلع نويلغتملا ةجادزا ميلع بلغ  cheممريمأ ىفحزو  deنب  

 رركن ىلع عبلغف رشع du ليقو ةياعبرإو تكس ةنس Eh حوتف

 ةيالو ندل نم ةنس ةرشع ,pl ةنس ةيامنالث دعب مكلم ضرقناو اهبرخو

 ةياعبراو نمتس ماوعا ىلا ةجادزأو حوتف نب des ce ىف تيقبو حلاص
 راو ال ا مالا كلل هلو

 ةراغ نم il جماح نع ربقأ

at shell ge ouh dl أو oups الرع ةراغ Le 
 نطاوم نع  valابنتو  fsنب ريمح نب هللا نم نب مماح ةسكجم نم

ide وبا oh دمحم ابا ىكي use نب لاوززا نب 00 وفحر نبورع 
  ESةيامالثو ةرشع ثالث ةنس  te Jasنيواطيت نم ابيرق هب ربتشملا

 نم تانايدلاو عّسارشلا مل عرشو هتوبنب اورقاو منم ريك هيلا عقتجاو
 ماكحالاو تادايعلا , zicمل  USهمالك نم مناسلب ميلع هولتي ناك

 نم اي بونذلا نم ىنلخ ايندلا ىف رظني رصبلا ىلخي نم اي  Plىبوم

 تنمأ رجلا نم  cle gi deb geléهنكي امو ىلقعو ىسار نماو هللا نم

Hs gl cal ete ةع )9 تيعباتب تنماو :ىحلو ىد هب LL], ىردص 

del تناكو ىرتفملا بقلي JUS اذه ريغ ىلا ةرحاس ةنهاك تناكو هللا نم 

 بو مح ىف اهب ىنوثيغتسي اوناكو ةنهاك ةرحاس وبد , Liبو رمح ىف لتققو

(1) Le ms. d'El-Bekri, qui reproduit l’histoire de Hamim, porte ici et plus bas لاوفحو 

— (2) Le ms. D porte das Les et le ms. A ete 
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 زاوحإب ةدومعم  Liu élسج  aeنم ىسيع هنبال نأكو ةيامئالثو
 ةراغ ىف ليلج ردق هدعب , re denوال ىداوب نونطوم وفحر ونب مطهرو

 ابنت كلذكو نيواطيت برق سأر ىداوو  fieكلذ دعب  poleىوجدزملا ليهج نب

 هلو  Laنولخني اولاز امو ةروشام  alدبعلا اذهل , Galنم ةخشملا
 ىلقنم رثكا نا برغملا لها  fée alىلع ةوق ىهلو لاق قئارعلا ءاسنلا

  Muةيناحور  Le 5اوفيكتو هيلع اولوتسا اذف بكاوكلا نم

ellesاوفرصت ةيناحورلا  ueاوءاش ا ناوكالا ىف  all,معا  

 هيوخنا نين ابرعلا لاعا سيردا,ىب دعس —
 ةجابنص دالبو ةغرتو ساسيكيتب Le صتخا سيردأ مأ ةزهك ةتدج ىأرب

pl UEتحسن  sé sk gas Il el de, 
 ايك هلع ىلأ اهفاضتساو دمحم هوخأ هل ركنت ام دنع Dale رع بلغ 3

 دوكلمف JA ملع ىلأ كلذ دعب نم مداقلا نب دمحمونب عجارت à مرابخا ىف انركذ

fre Lis,نب دمحم  poliةينادلا رسنلا رجح ةعلق مساقلا نب دمحم نب  

du yمل القعم  Les,ىف برسغملا لاعاو سافب ةزامالا تيقبو ملل  

 ىبحي مرخأ نأكو سيردا نب رع دلوب pre List رق سيردا نب دمحم دلو

 نب ةلصم دي ىلع ييشلا هللا ديبعل ab ىذلا وهو رع نب سيردأ نبا
 Lu هيلع حرخو عست Liu هبكن رث ob ىلع d'aies 806 سوم

 بقليو سيردأ نب مساقلا نب دمحم نب gl phil co نم ةرشع كتالث

Leىف هنعطل  gtiنسل اوكلمو ناحيرب ساف لفها راثو اعاجت امدق ناكو  

voue al consلاسعاو ساق ىلع ةيفاعلا ىبا نبأ ىلوتساو تامو هلفف  



FAA 

 برغملا , delةسرادالا  PÆlةراغ لابج ىلآ اوزي<و رسنلا رخ منصحب

 متوعدب كسلا ىف ةرامغل نأكو فيلا دالبو  jiكلتب اودخساو تاماقمو

 اليه دمحم ىنبل اهمظعا ناك اعطق هرعزوت احام ةيحانلا , chرع
 دالبو روكنو زاسيكيتب  el LA apةودعلا كلم 4! ناكر دبع

 اهلوانتو ةرشع عست ةنس ةتبس نع دمحمونب هل لزنف ةعيشلا ةعفادمو

 ةسرادالا ةرعد اهيف ميقي ناك ةسكجم سيءر ماصع نب ىضرلا دي نم

 اروسمم مساقلا وبا ازغأ الو هدي نم اهذخإاو هقعاطب اونأدو اهنع هل اوجرفاف

 ةيفاعلا ىبا نبا ةبراحم برغملا ىلا  eeدجو ةمنأو لل سدو متعاط ضقن

 ونب كلذ ىلع الامم هيلع روسيم ةرهاظم هنم ليغلا ىلا ليبسلا دمحم ونب

 نم ةيفاعلا ىبا نبأ لقتسا الو روكن بحاص رمع  ASنم عجرو

 دمحم ىنب لزان برغملا نم روسيم ىرصغم نيرشعو سمح ةنس ءارصعلا
eos نب palais, el Jet كلذ ae ul, je لع 

  desهنباو روخ نب دمحم ةوارغم كولم ىلا بتكو ميرحل نمئالثو تالث
Ce شسيعلا وبأ عراسف pale ةيفاعلا ol نبا عم هركاسع ةرهاظم ريغ 

 ىبإب فورعملا رمع نب سيردا  léةعاطلا ىلا , afهل ىقعف رصانلا ىلا هلسر

doi لفتخاف ةعاطنلل ادكوم نئمعلا ىبا" نب دمحم dl ىفواو ll 

Je lus ميهذم دمحم ىنب نم ةسرادالا plu لبقتو دقعلا هل دكاو 

  plieنب ىديع نب دمحم منم دقو نأكو اضيأ دمحم ىنب عيمجل دقعف
Don ناكو ادعم ىب ميههربأ نب مساقلا Le culs دمحم نب pl 

 دمحم ىنب ىلا متساير ىف نوعجري  Aleنب نسحلا عوخا اهب ديعسأ ذنم
 بقلملا دمحم  AEهتروث ىف  deمداقلا مسفنا ىلعاومدقف ةيفاعلا ىبا نبأ

 رارف دعب نودكب بقلملا دمحم نبأ  causeبرعملا دالب كلمو ةيفاعلا ىبأ نب
 عبس ةنس سنلا رجح ةعلقب كله ىأ ىلا ةعيشلا ةرعدل اهقم ساف ادع ام
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 اهيقف نأكو نونك مساقلا نب دجا شيعلا وبأ هدعب نم Pb ماقو نمثالثو
fl Uleاعاهت رابخالاو  LSدجإب ىرعيو  Jillةهناو لل ليم هنم ناكو  

Loosضقنو هلمع مبانم ىلع هل بطخو رصانلل  dellلها هعيابو ةعيشلا  

 نسل نب دمحم قيلع Jul ساف لها del انو dite ىلا ةفاك برغملا

 tal نع رصانلا ىلع ةلاغم نب رمع نب سيردأ نب شمعلا ىبأ نب دمحم دقوو

 ىلع ممانلا هل دقعف ةرضحلاب وهو dal ةافو هب تلصتاف ,LAS نأمث ةنس

 ىلع نونك مساقلا نب دجا شيعلا col des نبأ ىديع مدعو هحرسو هلمع
dueدمحم ةبيغ ىف ساسيكيتب  LSىوتحاو  deألو ةلاغم نبا لام  

 اوعطقف نونكا نا نوكذملا ىسوع ىلإ ةراغ ةربارب ىنحز 5ad نم دمحم لبقا

 برغملا ىلا هداوق LUI زاجاو ةراغ دلبب هباححا اولتقو ةحارج هونختأو هب

ul sise ISEREنام  dernier SMS 

 اوعفتماف نيواطمت مده لل ماعدو رحاسعلا a ميلا هزاجا داوقلا ةقبط نم

bless Lili 3ىلا اوباجاو  Lensميلا حرسف أوصضقتناف منع عجرو  

Enركاسعلا ىف ىبانكملا 4  dinهيلا اوفحزو نيثالثو عست  

 ىبأ دي نم ةهخط ىلع رصانلا بلغتو اهدعب نم اونعذاف مب عقواف وال ىداوب

 ui ركاسع نطخت ٌقرصانلا ,des ىلع اليصإب قبو دمحم ىنب ريما شيعلا

 sus» ةوارغم نم ةتانز ءارمأ هيف هتوعدب ,Sal هلهأ هل نعذاف برغملا اطماسمرل

ieشيعلا وبا مريمأ هنذاتساو دمحم ىنب رمأ ىعضف هانركذ ايك ةسانكمو ن  

 JAN ىلا dl نم ةاحرم لكى هل روصقلا ءانبب رمأو هل نذاف st ىف
 ml هاخأ dec de :قلخساو Gal رد راك des ASUS كئاكدذ

 agi كلهو موي لكى رافيد ىلا هل ىرجأو ةربملاب رماغلا هاقلتو نومك نبا

 بتاحلا ارهوج هدئاق دعم ازغا املو نيعبرأو تالث ةنس SLA ىقاوم ىف

dans le ms. D.ليصم  dans le ms. A, Je dans le ms. B, etليصت  On lit1( ( 

 ان وس
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 flans سنلا ةعلقب هنم نونك نب nd نصحت هلامع لزغتسإو برغملا ىلا

 قدس علل عجار Al نم Ji ألو رهوج هل ضرعي ملف هتعاطب هيلا عبو

dellىلا رصانلا  Jiروغث دس ىف همزع مكحل دجساف نيسه ةنس كله  

fes Sal, callهيف  sé,ةتانز كرلم نم مئايلوا ٌمازع ابل  AS 

 برغملا ىريز نب نيكلب دعم ازغا م ab ام نيكليو ئريز نيبو مانيب

Liuهتاوزغ ىلوا نمتسو نمتنث  Stبرسغملا رايد ىف لغوأو ةتانز ىف  PB 

coulملا ةعاط ضقنو ةعيشلا ةوعدب نوغك نب  slاملف  cielنيكلب  

 ةنس سلمط نب مساق نب دمحم هريزو عم ةودعلا ىلا هرحاسع KA زاجا

 (dd رويطلا ناكف دمحم ىنبو نوفك نب نسما لاتقل نيتسو نيقنث

mdركسع ىلع  Ji, SAاقلخو سلمط ىنب دمحم هدئاق  Larsهركسع نم  

A grec 
D di LS lu cl, dl.ا 1 1  
or pans ollé Le d Ji, ui pet Luisال  Bal à 4 ol 

La Mلصتاو اروذعم اتمموا اروصنم  seنع جرفاف نونك نب نسحلاب  

 plaise اسنلا رجح ىلا هتريخدو همرحو هلاوما اهبنم لقحاو ةرصبلا ةنيدم
 مث امأيأ منمب A تلصتاف ةدومعم رصقب بلاغ هلزانو ةقبس نم بيرقلا

 هوملسأو La sal نم هعم نمو ةراغ نم ربربلا ,lus 3 لاملا بلاغ سب

 روغتلا لاجرو ةلودلا برعب مكحل هدماو بلاغ هلزانو xl (1) رجح ةعلقب رجتكأو

Bilal,نب دمحم نب ىبحي ىلعالا رغتلا بحاص هريزو عم  ai pileنمف  
 ةعلقلا ىلع بلاغ عم عقجاف gens ثالث ةنس dass dis لهأ نم هعم

 هدي نم نصل مستو هل. aies نامالا بلاغ نم بلطو نسا كعراصتلا دقشأو

 نبأ Sal مينو. be Goal هالبب ةلسرادالا يم قب. نم.ىلم. قطع. مث
)1( Les mss. À et E portent Ja 



 موا

Reلجتساوءابكلمف_ ساق 41 راسو ملقاعم ىم ةسرادالا عمج لزخنتساو  

 ةبلعت نب 2 NT دبعو نميورقلا ةودع ىف شوق نب cle نب دمحم ابيلع
 OS نب نسل هعمو ةبطرق ىلا بلاغ ىرصناو سلدنالا ةودع ىف ىاذبل

 ie عطقو هتاهج ىف هلاع قرفو برغملا دهم دقو ةسرادالا كولم رئاسو .

LEرس سس ل  Leaماهل  Les SNSمئاملل  as 

 هل فو نونك نب نسحلا نع Les ةلودلا مايا لفحأ ةبطرق ىلا ملوخد

 sul LL ميلع عسوأو نالمحلو علقو اطعلا ,(dla هل لزجاو دبعلاب

 ,Lg ةيراغملا ذاجنا نم ةياعبس ىناويدلا ىف متيشاح نم بترو قازرالا غل

 نم هيلا تدات ةهظع ربنع ةعطق نسحل نم هلوسب نينس ثالث دعب هيلع

 اهدسوتيو اهقفتري ةكيرا اهنم et هكلم مايأ برغلإب هلمع لحاوس ضعب
 همع ىنب ةياعس عم هيلع ىباف هاضر ىف همكح نأ ىلع هملا ابله هلاسف

 نم هيدل ام فصتساو هبكنف هجاجلو نسحل قلخ وسو Lidl دنع هيف
 ةعفادم ىلع هوارمأ رفاظتو SA sl رمأ ماقتساو اهاوسو ربنعلا ةعطق

 دمحم نب ىبحي عجرتساو برغملا ىلع ىلع نب مفعل ىنصعملا ريزولا دقعو نيكلب
 au Gall ىلا اعيمج ةسرادالاو نونك نب نسما برغو مشاه نبا

 نيتسو سج ةنس dell نم رجلا اوبعف اودوعي الا ميلع طرشو متاقفغل
hsىف غلابو لزن رمخ ةرهاقلاب دعم نب زيزعلا راوج نم  NTدعوو  

 ىرسيز لا ىلا هل ,Las برغملا ىلا نونك نب نسل تعب رق ةرقلاو ةرصنلاب

 ىي.وويضفملا ىاعيوب هلسفتلا اعدوبشر هلل ىشلج اللا ل لا لا
a!سلدنالا ىلا وصختاو هيلع اوضبقتو هوبلغف هتعفادمل رحاسعلا رماع  

Jrهقيرط ىف  LS] dut1. كلم ضرتقنأو مرابخأ ىف هانركذ  

 ةمبسو ةراغ دالبب منم دوج ىنبلرمالا عوجر AHSA كا عمجأ برغملا نم

 هركذن ايك ةبخطو



ar 

 فيراصتو Lébs ةقبسب ميلاومو دوج ىنب dis نع ربخل
 pos ىنم ةراغ لاوحاو ملاوحا

 aid اونعذاو ةيناورملا ةعاط ىلع ةراغ تماقتساو برغملا دالب ماس

 نب روصنملا دي ىلع alles مرمأ مس asie ml حجرو ىنييسلدنالا

 ا دلو ضرالا ف ,lil لئابقلا ىف ةسرادالا قرتفأو Pal ضرقناف رصاع يأ

 اللا هاني Rise تلاحهساو بسنلا كلذ ةزاش اوعلخ نا dt ءافتخالاب

 نالسجر سيردأ نب رمع دلو نم ةرباربلا ةلهج ىن سلدنالاب قحلو ةوادبلا

 po هلا ديبع نب ىلع نب دهمحا نب نوهم نب دوج انبأ مساقلاو ىلع ,Le منم
 dix Le امل مادقالاو ةعامتلا la Se مل راطف سيردأ نب رمع

Sa aolدوج ارك صتخا ىنيعتسملا هوبقلو  hoىف ءانغلا اونسحاو  

 دنقتمع ىايالولا ةبراغل دقعو al قب ASUS «de ىلوتسأ أذأ »<= هتيالو

 اهيف معم هدبع عجارو Lis ةرامغ لامعاو ةبخط ىلع اذه دومح نب ىلعل

 كلبم دعب لا كل ىبحي زاجا À (SE هنيد AOL هليع كع دقغت

 ةهخط ةيالوب ددعب ىنم سيردأ <| لقتمسأو مساقلا ههل اعزانم ىلع هيبأ

SL,يحكي هيخأ كلبم دعب زاجا مث ةراغ ىطاوم ىنم ةودعلاب هيبأ لامعا  

 كله ا هداديقسأو هرظن نك ىوكيل des مداشل Le ذفنأو ,dal ةتبسب

 LP cu مداخل اجن زاجأ dalle دادبتسالا ىلع () ةنقب نبأ مزقعأو سيردأ

(1) Les mss. portent ةيقب 
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 عجرو هتفالخ ىف هرمأ بترو ةقلام كلمف ةبخط نم ىيحي  dlدقعو ةتبس
 ىلع نسح هل  Aleزاجا نسح كله اذا ىتح ةرامغ نطاوم ىف  Leىلا

 ىلوم نم هب قثو نم لعلا ىلع ىلقساو داديتسالا موري سلدنالا

 ةبلاقصلا  dl Je 0ممرظن , balدعب  alةيخطو ةتبسب لقتسا نأ ىلا

be ga bus OS ىطاوغرملا توكس بجاش Abe se ىنب. ىلاوم نم 
 ل  Hole 5 pôle ose lie MODقع

 دوج نبا  Lt satىلا هعبضب  Jiلقتسا  palىببك دعتقاو

  AL IEا هلفعاطاو  sslتاداسك نا ىلإ هقايا#تلذدتاو

 سافب ةوارغم ىلع نمفشات نب فسوي بلغتو نيطبارملا ةلود , Léىلا ملف

ce fi 5e هال de Le برغلا طمس yat نم dual ab 
 نمعبسو ىدحا ةنس نيفشات  cell Lessهترهاظم ىلا نوكس  paleمف

 لئاقلا هنبا كلذ نع هانث 3 هودع ىلع هترهاظمو شايخنالإب  SIاملف

 قتفاو مب عقواو ةنمدلا لهأ نم نيفستات نب فسوي غرف  gesنادولع
 يرص ههكحل برغملا داقناو هثارو نم ةرامغ نوصح ىم  desتوكس ىلا

  àابيلع دقعو حاسعلا هيلا  SOUةنوتمل تالاجر نم نارع نب حلاص

pl ele Leu ىلا ربقل غلبو pale اولاقناو ممدقم اياعرلا ترشابتف 
 نم ادحا عمسي ال نأ , dueملوبط ريده , Géةنيدهوه  dalهلع رغثت

ol ىقتلاف عئاقلل ز ,مبو زعلا ةلودلا ءايض «ui هلبق نم ابيلع ناك دقو 

exil, ىنيطبارلا احر co, En er ركاسع تفشكنأو ةهخط رهاظب 

La doll as قف Yale ارلوعسإر« هضم lus, fl سدس 
 , LUS LSةيغاطلا  deدالب  ous dollريما ىلا هخيرص دابغ "نبأ

 نب قسري ىنيلسملا  ichىع بذلاو ةيغاطلا دابج ىف هدعو |مربختسم

 Liu رعملا dut تعبو SL ىلا sal هفاكا لد درا لسا ةبداكر دا
 “م



 م 4ع

 ارب ابلزانف زاجملا ةضرف ةقبس ىلا نيطبارملا ركاسع ىف نمعبسو نس

 ةلودلا ءايض ىلع ضبقتو ةوغع اهومكقاو ارحب دابع نبأ ليطاسا اهب تطاحأو

 ss ىلع pres هققول dus هباجيا ءاساف JUL هبلاطف زعملا ىلا ديقو

Las,لا ةود تضرقناو فلاب همبا ىلا بتكو دوم نب ىلع نب ىبحي رتاخ  
 مايا رئاس dat dell ىت اوماقإو ةرامغ دالب نم عناطلس رثأ ,Las دوه

LE,هتفيلخ لقنت هكلبم دعب ىنيدحوملا رمأ لمت سأو برغم اب ىدبملأ مج  

 نيتالثو عبس ىنس برغمل خفل ىربكلا هتازغ ىف مدالب ىف نورملا دبع

 اودحوف pal ى هركذن ايك ش كارم ىلع هئاليتسا لبق اهدعب امو
 اهعانتما ربك Les, fale تعنتماو هركاسع ىن ةقبس اولزانو هرم اوعمتاو
 هله هتوباو هنيدب دبعلا كلذل مسيءر ركذلا رئاطلا ضايع ميضاق

 تناكف ىنيعبراو ىدحا ةنس شكارم 25 دعب D) تكتفا رث هبصنمو

Lx)قتلا :ةقياشلا_ هالوم  le Ales)مايا  pal Jess, agi © 
 دمحم نب دمحم fai ران ةيصاقلاب راوقلا رغكو محير تبهذو سوملا دبع
 سانلا نع اضبقنم ةماتك رصق نم دوبا ناك نيرشعو سه Liu ىاتكلا

 OR in ناكو ses ah aval LU Je ناك
JS, tاغوغلا هعبتاف ايهكلا ةعانص ىداو ديعس ىنب ىلع لزنو ةتبس ىلا  

«ssl àاوعلطا رث ةعبات رقكف ةذوعشلا نم اعاونا ربظأو عمارست عرشو ةوبنلا  

 امنع pis هيلا ةتبس ركاسع تفحزو هدبع هملأ اوذبنو dis ىلع

du,ةرياربلا ضعب.  dasنيرمونب بلغ رث  dejهراصماو برغملا طئاسب  
 نمتسو نامت ةنس ile رمالا ىبرك ىلع اولوتساو ةياقسو ىنمعبرأ ىس

AN, au) act ske Js ax 

desكولم ىلع مئارو نم ةتبس تعنتماو ىالقل نم 25  (ie CSببسب  
)1( Les mss. B et D portent e<| On lit ie) dans le ms. E. 
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 نم Gall مساقلا وبأ هيقفلا اهب ديتساو ىروشلا ىلإ اهرمأ راصو معافتما
où di Sols ,Sù LS passeةرامغ لئابق :نمب عقو  féesىف  

 نيرم ىنب نم برغملاب ناطلسلا ةعاط ىلا نيتفداطلا ىدحأ تعزنو بو رحو

 نيرم ونب كلمف اهركوأ اعوط 815 ةعاطلا ىف HP لخدو ةمعاوط اهوتاف

 نييفرعلا ىديأ نم اهوكلمف ,(fol نم ةقبس ىلا اوطختو ميلع اولهتتساو مرمأ
dauقمتلودركذ دنع دعب هركذن ام ىلع ةياحبسو نيرعو عست  a Ps 

 لالقتسا دنع متيابجو متعاط نوتوي SNL زارعالا نم ملاوحا نسحا ىلع

Lai ie Las pires dalلعصواليعفم  cyan pes pole 

 ةعنمو زع fus ةروعوب ,AJ ةعاطلا ىلع اوهقتسي ىتح 5dt نم ميلا
 ىنبلو دبعلا اذه ىلإ Pol ىنماتسمو كلملا صايعأ نم مب قحل ىمل راوجو

LI pa ur 5نمر  fe cl usاهرئاس ىلع  yonهتعاعب  
dlهكلاسم رعوتو اهنود بهتلا ىراجم  sageاذهو اهيف حايرلا  Ji 

 مع نب قسوي هرمأ males fée هسيءرو اهيبرغ نم Li ىلع لطم

 مل ضرمفو سورعلاو عناصملا هب List دقو ةورشو ةزع هيف لو هوغبو
 ندفلاو عايضلا ةبخط طيسبب ,pull ءاطعلا ةتبس ىناويدب ناطلسلا
 هدهب رمالاو GI هللو متعاط سانيإب ةرامغ رئاس نويزل اهسحو مب افالمتسا

 ضرالاو تاوهسلا كلم

 هلم انا ىنوطب y «el» برغملاب نرد Jus لهأ نع مقل

 اهفيراصتو مروما ىدابمو لاوحالاو روهظلا نم مل ناك امو

Lol ىرغلا ف Lu, pe) Le مظعأ ىم برغملا ةيصاقب Jud هذه 

Ci?) «de EE unies ابلكحايهوبل تالمو es sl ىف تسهذو 
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 بهذتو ابملا امو فسا دنع طيحملا رجلا لحاس نم ىدتبت اهروطس برغملا

 ةقرب ضرأ نم ga ةلبق ىلا és اذا لاقيو ds ريغ d'ail ىف

 و دلما لو دن كارم الع اه يدان ف ىو
 لحاوسو انسمات نم اضرتعم Las بكارلا ريسي JA ىلا ءارصعلا نم
 اهيف ,ess al لحارم Le ةلبقلا نم ةعردو سوسلا دالب ىلا شكارم

 Las تكزو جاودالا لالظ اهنيب تفئاكتو ءارعشلا رمح ضرالا ,He رابنالا
 تبانم تباطو ديصلا عتارمو ol حراسم تدفئافنأو عرضلاو عرزلا داوم

 مقلاح الأ ميصخي ا fl ةدماصملا JUS نم اهرعي LU قيوافأ تردورهتلا

 اهنم مرطقب اونغتساو روصقلاو ىنامملا ,basés opel لقاعملا اوذهتا دق
 ىاونلا لها ميلا تفلتخإاو قافالا نم رجلا ميلا لحرف ماعلا راطقأ نع

Las,مور  Le PI Ji à bleنب دعت 445  elleلاند  baby à5 
Lioعلاقأ لب اراطقا  Las SR RSكلاهمملا  ea),ددعتب  fosséمملئابقو  

 ةينث ىلإ لابي هذه نم مرايد As مئايحأ قارتفإب اهوامسأ تقرتفاو

 (is ةكانص نطاوم ىدتبت تمح زازاف ىبب () ةفورعملا ندعملا
 هذبب sa ءالوه لئامقو سوسلا دالب ىلإ ةلبقلا ةيحان ىم كلذك عب

 ةكيروو ةسيفنكو ةويمدكو ,Jus ةتاتنهو ةغره منمف ريثك نطاوملا

 ركام ونبو © تيكزاو ,as © Go ةحاحو ةلاكدو ةرهمزهو ةكاركرو

 ةدماصملا ربصا رس نياوه Si نأ اضيأ لاقيو ءابلإب ةناليه لاقيو ةناليأو

 ةفاغُد ةوافسم نمو سوغامو ةوافسم نداصأ نوطب نمو مءافلخ اوناكف

 نأ لاقيو del هللاو نداصأ نم كوماو 3855 ةرامغ نأ لاقيو )9 ناناطويو

 si WT سوسلا ضرإب M نعاوظلا ,Gb نكز ةحاح نوطب نم

(1) Les mss. B et D portent ةفرعملا — (2) Dans les tables généalogiques, ce nom est écrit 

  dans les mss. A et D.— )4( Le ms. D porte bbتاهكوأو  — (3) On litرداصأ
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Abus.ىنيبلغتملا  Lakeةاتيبق اًضيأ ةسيمك نراك نمو لقعملا برع نمد  

 ban ىلع ملبج لطي لابهل هذه نم لقاعملا عنمإب نوفطوملا ةريسكس
 fine ةعنمه Al برغلا نم طيحلا رجلا لحاس ىلعو ةلبقلا نم نيوسلا

 رد ةماعلا كلوت ناكر دم كده امس دس سس
 ىف ةطاوغرب RAY ةفلاخيو نيدلل ةعاطو ةوقو ددع Ji هذبب مالسالا

pis déنب سالسو نب () رمسك مريداشم نم ناكو  Dhنم  

llومو  ces 2eنب  col, casكلام قلع اطوملا  Xpis DJ Jes 

 مياقعال ,JS سلدنالاب اورقتسا مريهاشم نم نبرخأ نق قراط عم غلا

 ملو ءارمأو كولم مالسالا لبق غنم نأك كلذكو ةيومالا ةلود ىنركذ اهب

 ىدبملا ىلع معاقجا ناك ىتح مايا le xt بورح برغملا die ةنوتمل عم
 نمو نيتودعلاب ةنوتمل نم تلادا ةهظع ةلود مل تناكف هتوعدب عمايقو

 ىلاعت هللا ءاش ىأ هركذن M تاتو روهشم وه اهسح ةيقيرفاب ةجابغص

 اهب نيففلا نيدحولا ME هتوعدو ىديملا el أديم نع رك

 نيدردعلا قيدناو HU ل
As, LE كلذ dos tail, 

JA 5ةووفوم متعاجو اهظع ]نرد لايك ةدماصملا ءالوه رمأ  flايوق  

 اوماقتسا ىتح ريصن ىنب ىدومو عفان نب ةبقع عم fs نم جخفلا رابخا 8

 Las مرما ناكف ةنوقمل ةلود متلظا نا ىلا روكذم ىرعموف ام مالسالا ىلع

 ةنيدم اوطتخا دقل ىتح Les ةلودلاو ناطلسلا لها ىلع مناشو العفتسم

(4) Le ms. B ES 

vo 
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 D مياعص نم اوللذيو مثب اوسرقمل نرد نم مفطاوم راوج ملزنل شحارم

 ريبشلا ماعلا Roll مجن اهبنم فسوي نب ىلع دبع ىلع ةلودلا كلت ناوفنع

 ةغرسم نم هلصأ ىدبملاب ربتشملا نيدحوملا ةلود بحاص ترموت نب دمحم

 ناكل 7 رولا aus هربا au plane يذلا اةددئاضيملا le قم
 () لاصماي ىب دهلحو نب هللا دبع نب دمحم وهو راغما Las هرغص ىف بقلي

 Foy ضعب ركذو ناطقلا نبا هققحو قمشر نبأ هركذ Les ىسيع نب ةرهح نبا
 سيدلكيا نب نوغيسم ىب الفاس نب نيواطيت نب ترموت نب دمحم هنأ برغملا

 ديع ىنب دمحم هنأو تيبلا لهأ ىف هبسن نأ نيخروملا نم رمثاك مغرو Je ىبأ

 نب. نايهفس ىب ناندع نب مات نب دلاخ نب دوه نب نهرلا ديع نب هلل
 نب هللا دمع نب ناهلس دلو نم دمحم نب جابر نب ءاطع نيرباج نب ناوقص
 Le كعب ني وسما نب يح

Rd ssl aus ns 
al,أمذو سير دا هيخأ رثأ برغملاب قحل  sl nieىمف لاق برغملا ىف هدلو  

Lee le Lu 
 نب سابعلا نب راسي نياوه Let بسنلا اذه دوع ىف ىذلا LL, hs برغملا

 لئابق نم ةغره ىف عقو ىبلاطلا هبسن JB نيرمالا dde, ad نب دمحم

 بستناو متدلج سبلف متيبصعب مكلاو RAS هقورع تجتوو ةدماصملا

 ايراق اذه دمحم css طابرو كسن لها هتيب لها ,JS مدادع ىفراصو متبسنب

Leليدانقلا نم حرسي ناك ام ةرثكل ءايضلا هانعمووفاسا ىسي ىاكو معلا  

 dll ةياملا سار ىلع قرشملا ىلأ معلا بلط.ىن لدتراو اهقمزالمل دجاسملا

 ةيردنكسالا )| زاجا à مع راد كاذ ذأ ىهو ةبطرق لح دو سلدنالاب رمو

 اعساو الع دافاو راظفلا لوغو ses ءاطعلا de ىقلو قارعلا لخدو جو
(f) Le ms. D. porte JE 
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ssىنابكلا ناك امل هدي ىلع هموقل ةلودلاب هسفن تدي  splنونيكي  

 تاذبب هضوافو ىلازغلا دماح ابا اومعز Les ىقلو برغملاب ذمموي dis روهظ

 نم برسغملا راطقإب ذّئموي مالسالا هيف ناك امل هيلع هداراف كلذ ىف هردص

 ىأ دعي ةلبلل al .ةنمالل عماجملا ELU SES 0225, doll للا
 Lilas ةعنملاو js Le نوكت ىتلا لّمابقلاو ةباصعلا نم هل نغ هلداس

 برغملا ىلا اعجار مامالا اذه قلطناو ةوعدلا روهبظو ةيغبلا كرد ىف هللا مما مي

 ةمأ قرشملاب ىقل a Site ايراو ,Lys معلا نم ارهتنم ارحب

 دئاقعلل راصقنالا ىف مقيرط ,mul منع ذخاو ةنسلا لهأ نم ةيرعشالا

 بهذو ةعدبلا لها رودص ىن ةعفادلا ةيلقعلا إب ابنع بذلاو ةيفلسلا

fol diنم هباشتملا ليوأت ىف  slدعب ثيداحالاو  as olبرغملا لهأ  

 كرت ىف ىلسلاب ءادتقأ das مارب ذحالا# ليواعلاا ىف معابتأ ىع لرعمب

cites AEعلو: كلذ و ىويعملا لها  
 0 ىنلعاو دئاقعلا ةفاك ىف ةيرعشالا ose ذخالاو ليواتلاب لوقلا ىلع

 نم ES دهحوتلاو ةدشرملا لغم مسار كع ىلع دداعقلا ىلاو مديلقت بوجوو

 هباتك كلذ ىن ىلاو ةعيشلا نم ةيمامالا ,cl ىلع مامالا ةمععب لوقلا هيأر

 كلذ ىلع Lai جدلا اذه راصو بلطي Le sel هلوقب dl ىذلا ةمامأ ىف

 امربظم كلذ هبهذمج ايتفم برغملا دالب لوأ سلبارطب لتحاو باتكلا

SAمعلا سي سيردتب هسفن ذخاو.هنع ملودع 3 برغملا ءاملع ىلع  ab 

 تاياذا كلذ بيسب ىقل دقل ىتح عاطتسا ام ركنملا نع A ىرعملاب
 نب زيرعلا ذيموي Lis ةياجب Jes املو هلاعأ حلاص نم اهيستحا هسفن ىف

 ىنيفرتملا نم نأكو ةجابنص ءارما نم داج نب ساتلع نب رصانلا نيروصفملا ٠

 Si ىف تاركنملا ضعب ريهغتل اموي ضرعتو رهكنلاب هعابتالو هل ظلغاف
 Lil Lie حرخل هب أو © ةصاقلو ناطلسلا اهركذ ةعيه اببيسب تعقوف



 م

 ةجابنص Se نم لكابرو ونب os اهبو bye gs ىلع ةلاله قحلو

 همالسإب ةياجب بحاص ىناطلسلا ميلاطو هوراجاو هوواف ةعنمو زازتعا مل ناكو
 ةرغص ىلع غرف اذأ سلبي ناكر اياب معلا سردي منيب ,pl هوطقتناو اوباف هملأ

 هيقل كلانهو ةفو عم ديعأا اذهل ىهو ةلالم رايد ىنم ,Lo قيرطلا ةعراقب

 همرع ىنثاو هملعب بعاف هع عم LL ىلع نب نيوملا دبع هتباك ريب

 برغملا ىلا ىدبملا لحتراو هنع ذخالل ans هب صقخاو كلذ هبجو نع

 مث Ale ةلج نمريشبلا ابنم ,dise سي شنأوب قحلو هقلهجح ىن وهو

 be نبا اهب ىضاقلا هرضحاف sax سانلا عماست دقو bad قحل

 هعزي لذعلا نأ ob هرطق لهال هفالخو كلذ dire ىلع ,gs ةالصلا

 ,AS ةسانكم ىلا مث ساف ىلا هقيرط ىلع رقسأو هلوبق نع معف كلذ نع

 قحنأو bee هوعجواو اغوغلا نم رارشلا هب عقواف ريكانملا ضعب ىع اهب

 ىف el ssl Cou نب ىلع ىقلو هناش ىن hall ماقو شكارم

 نب de cal ةروصلا موي تاذ ىقلو لوقلا هل ,Le هظعوف ةعمجلا ةالص

 تلخدو ابخوف مئاسن ىز ىن gai اهموق ةداع ىلع yes ةرساح ىسوي

 tea ىف ءابقفلا ضوافف هعيرقت نم LU امل diet Last ىلع

 بهذم لكني ناك امل ةظيفحو ادسح dés اوملم اوناكو هتربش ىم هيلا

 يف فلسلا بهذم ىلع pag pale ركنيو هباشتملا ليوات ىف ةيرعشالا

 دحأ كلذب مرمفكت ىلا بهذيو اهسجت ail روهمهلل نأ ىريو ءاج اهكهرارمأ
 fes ةرظانلل ,sl هب Al اورغاف ىارلا لاه ريفكتلا ىف ةيرعششالا ىلوق

 نم ER fie A رذنو هسلجم نم جرخو يلع روبطظلاو gx هل ناكف

 قسمي نب ىلع ابلهأ هب ىرغأاو هتداع ىلع ريكانملا ريغو تاغإب هموي

 Les, ile ىن lle ىنيذلا هذيل تووه xs جرخ هرمخب هملا اورمطو
 Lace لات جرخو هموق SLT نما نيتيام lee نم كيكيبا نب ليعامنأ



pol 

 قحل ةدماصملا لابج نم  sais WIنم هيقلو ةتاتنبب رث  Ra ulنبرغ

  teال  etنيدوباو ني  de Leصفح وبا يندنلا وشو  Le citesنسيب
Ji ىنيدوتاو دج وها تاكاصافا نأ ممتباسن لوقتو ناكصاف ىنبب Lili 

 كلذلف ىتني مناسلب ةتاتنبل  OSىتنيب رع ىرعي  lensقيقحت ىف مالكلا

 متلود رك دنع هبسن  Jet àيدهملا  pasةغره دالب نم نيليكيأ ىلأ

 ةرشع سه ةنس كلذو هموق ىلع لزغف  longsةدايعلل ةطبار ىنبو

 تعقجأو  auىرسربلا ناسللاب ديحوتلاو ةدشرملا م عاف لئابقلاو ةبلطلا

 ةيفلا سيءر كردتساو هتبكع ىن هرمأ عاشو  Labelسلكب [ palنب ىلع

 ىنرظني ءاّرح ناكو هب هارغا بيهو نب كلام وهو فسوي  pptنابكلا ناكو
  LISEةكسلا لكش هيف رمغتيو ربرملا نم ةمال برغم ناك اكلم

 ناكو مماكحا ىف كلذ ىفتقي ةرايسلا نم نييولعلا نيبكوكلا نيب نارقل

 نم ةلودلاب ظفتحا هل لاقف ابعقوتي ريمالا  Jetمردلاو نارقلا بحاص هناف

 مالك ىف عبوم ا  citeلقانتي قوس عجيب  LUIىلع لعجأ 5 09# هصن

 بحاص هنظاو جي البط كعمسي اليل ج البك هلجر  alt polهبلطف

 حرسو هدقفتف فسوي نب ىلع  dlaسوسلا لماع لخادو متافف هبلط ىن

Lis مئاوهأ À رذنو هلقق ىف ةغره ضعب ىنوتللا دمحم نب ركب وبأ وهو 

  pliمعانتما لقعم ىلأ , lsىلإ ةدماعملا اعد مت هرمأ ىف لخاد نم

 هنود نيمسجلا لاتقو ديحوتلا ىلع هقعيب  Lawةيامسمحو ةرشع سه

 مدقتف  A, Laiمريغو ةرشعلا نم  OSصفح وبا ةتاتنه نم ميف

 للفيت نمو رومتي نبأو نيدونأو نب فسويو تهكي نب ىبحيوبأو ىبحي نبرسع
 لع نب ربع صفحوبأ  taupes leeهللا دمعو نيكارفات نب رعو

  ulبعوأو تايولم  dassلخد مث ملك هرمأ 3 اولهدف ةغره  Raeةوهمدك

JS مامالا LE ei ناكر ىديقلب هرلبقلا SU, ae 
v4 



 سنوي

 dll نم نوسه هل 3 املو نيدحوملا هتوعد لهاو ةبلطلا dll ىسي

 SU دمحم نب ركب وبا نوسلا لماع مهلا قنحتو نيسمقل تيا عام
 اوعقواو ميلا اوعقجاف للفمتو هتاتنه نم flat اوشاهساف ةغره نم مناكمب
 اوروصبتساف كلذب مدعي مامالا ناكو gi ةمدقم تناكف ةتونملركسعب

 dit رحاسع تددرتو هتوعد ىف لوخدلا ىلا متفاك قباستو هرمأ ىف

 Je d'u نم نينس el لقتنأو موضفف ىرخأ ضعب ةدم ميلا
 لستاقو سيفن ssh» عبنم des Ras هدعتمو هراد ىنيو هنطواف للفيت
 عقواو ةجرزه LI لتاقف اوماقتسا ىتح ةدماصملا نم هقعيب نع ىلخت نم

 Ji, pa call ss y pas %5 ل دات al ue, Da م
 دلب ازغ 3 ارساو القق ممف ,bis نودحوملا مب عقواف تيكزاو ونب هعبتاف
 اوردغف هباححا نم ةيطع دمحم ابا يشلا dus, abus دق ناكو () ةمادجع

 ناش ناك نا ىلا اهب ماقاو للفمت ىلا عجرو محابتساو مارغف هولتقو هب

 Ps ىلع مزتعاف pad ةنوتمل نومسي ,LS قفاغملا نم دحوملا زهمو رهشملا
ze,ةدماصملا نم هتوعد لها ةفاك  ins,ممزهمو كيكب هوقلف ميلا  

 ىلع نب ©وكب عم ةنوتمل ىؤحز كلامه ميقلف تاغأ ىلآ موعبتاو نودحوملا
 ىلا موعبتأو ميهاربأ ,JS نودحوملا ممزهف تسابعات نب ميهاربأو فسوي نبأ

 سراف ةياعبرا الا ىلجر ملك افلا نمعبرا Los ىن ةريجلا اولزنف شكارم

 هيلع ملورن نم نيعبرال ميلا زربو داشتحالا ف فسوي نب ىلع لفتحاو
 ,Sul هباكحا نم ريشبلا دقفو ايبسو القق ميف El Rens ناليأ باب نم

 ,sb تناكو ءالبلا نسحا مويلا كلذ ىن نموملا دبع dl ةناليه ىن لتقلا

 ىف ةنوتملب اضيرعت نيدحوملاب هعابتا ىسي ناكو اهدعب رهسا dass ىدبملا
 ءاسنلا ىتاي ال اروصح ىناكو pui ىلإ هلاثمو ليواتلا نع لودعل اب مذخأ

)1( Le ms. D porte ةمادجغ et le ms. A dl, = _—- (2) Le ms. 8 porte So et le ms. A Se 
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 هسنع ظفحي و ةدابعلاو UT رمدق هلو ةعقرملا ةابعلا .سيلب ناكر

dusالا ةعدبلا و  Le Leهفافر نم  déلوقلا 3 ةعيشلا نم  pl 

 رموصعملا

ce. leeىدبملا ةنيلح  NLةعيرألا  
Axa ecمرومأ رئاصمو ملاوحأ ىقصوو  

LLىدبملا كله  Lauهدعب نم هرمأب دبع دقو هانركذ ابك نيرشعو ىنيتنث  

 LS دنع هبسنو ie مدقملا ىوكلا ىلع نب نموملا دع هتباكك ريما

 ةلكلا قارتفأ نم dll ىتخو للفيت نم هراد قصل هدم ربقف هموق
 متدلج ريغ نم هنوكل نموملا دبع ةيالو ةدماصملا طخ se) حقوتي امو

 نيفس تالث اوعز ةتوم اوقكو Roy ةوعدلا ةشاشب طلاخت نأ ىلارمالا اوجراف

 ىلا هتباكح لخديو بتارلا بزخلو ةالصلا 3 هتنس نوهقيو dose نوهوج

 fre ىف نوضوافتيو هربق ile نوسلجف هتدابعب مصتخا هناك تيبلا
 مهلستب ىنموملا دبع هالوتيو دومربأ ام ذافنال نوجرخي À بنيز هتخأ رصخب

 ذئنيح اوفشك متفاك سوفن نم ةوعدلا تنكمتو pl paul اذأ ىتح

etىلوتو نموملا دبع ريدقت ىلع ةرشعلا نم ىقب نم الامتو ملاح نع  

 اومهظاف هملع ةدماصملا ,lu ةتاتنه داراو صفح وبا يلا كلذ ربح

 يورو كلذل هباحتا ةيقب دايقناو هبحاصل هدبعو ىدبملا توم سانلا

 ىف ىل كراب للا هتاولص رثأ هناعد ىف لوقي هنا مامالا نع روغي نب ىبحي
 للفيت ةنيذه هتعيب ىلع اوعجاو اوداقنأو ةفاكلا ىضرف لضفالا بحاصلا

 bel الدات يصف تاورغلا ىف sul نيدحوملا رمإب ماقف نيرشعو عبرأ ةنس



Lab d 

  des bé À farىلومساو  Lakeتاس ةنس  lé > Lesنوسبيعشأت (1)

se ةراغ هموق نم هعم ناك نمو لاوُرَوَم نب ركب all, لتقو Last, 
  © pbsىلا سانلا قباست ف عدررم ىبو  Bisesىف رسباربلا ضقتنأو اجاوفأ

NE نيرا كاع حرسو هور le لا راطقا bu 

 ( DAS) US dau fxسوسلا ضرأ ةيحان نم مءاج , Notهعم

Press ملبج Job نودحوملا ميقلف هقتمدقم ىف ملعجو ةلوزك لئابق 

 نيدحوملا ةوعد ىف اهدعب نم ةلورك لخدو ابرح قلي مو نمفشات عجرو

 عسرأ ةنس ذنم ةليوطلا هتازغ أرغف برغملا دالب وزغ ىلع ىنموملا دبع عجأو

email ىتح للفيت Less عجاري املو ah ىدحا deu ىلا نيثالثو 

 نيهيفشات حرخو لدفمت نم ابملا حرخ نيمبرغملا ىلع ءاليتسالاو فلاب

 هركاسعب  asileطييسبلا' ىب  llوهو نموملا دبع ىلا هنم نورفي

 ىن لابهل ىف لقتني  deuلكآلل هكاوفلا نم , SLAىلا لصو نأ ىلا «ىدلا

 مرغملا ىم اياعرلا تعفتمأو برغملاب الغلاو ةنتفلا ران تلعتمشأو ةراغ كك

ape نب ىلع كلذ لالخ de, ةودعلاب نيطسملا ىلع ةيغاطلا لاو 

  valمرمأ ىلوو ةيامسجو نيثالثو عبس ةنس ىنيمتودعلا كلمو ةنوتمل

 ةنتف ىلع هيبأ نوم دعب ثدحو هب طيحأ دقو اذه هتازغ ىف وهو هنبأ نيفشات

 عزفف ةفوسمو ةنوتمل نيب  balنب ىبحيو دمحم نب (ةازارب لغم ةفوسم
 رامكنإب فورعملا قاحا نب ىبحيو تغكات  SESىلإو  bad, obusدبعب

 نم ميلا ىنهف نمومأا  ddlذبنو هتوعد ىف اولخدو  RAIدبعلا ةنوتمل

me dun لزاغف هلاح ىلع نموملا دبع رهمسأو ةفوسم Lu dk 

Sp LL Lab ee abs tps هيلع 
(1) Le ms. 8 porte توهغسأت — (2) Le ms. A porte ىكذرأو et le ms. 8 رانو — (3) Va- 

riante (ok 
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Léo نام ىتح pli رخآ ةلودلا xls كلذلو هبصنمو هتوبأو هغيدب ذدموي 

  Mr Volant 5نموملا دبع ىدامتو ةيدابلاب هءاضقلا ةطخ ىف

res خفاف ةيولم لزن 3 Last ةيوطبو die Je ىلا هتارغ à 
  3نم اركسع ميلا تعب ناكو ةنويدم لّئابق همعاطاف ةتانز دالب ىلا طخت

GE نب دمحم ميلا حرخ ( رومري نبأو نيدونأو نب cime ظنل نيدحوملا 

 نودحوملا ممزهف ةتانزو ةنوتاركاسع نم هعم نهف ناسملت لماع اوناف نبأ

osé @ نبأ dus مدالب ىلإ اوعجرو ةتانز ركسع ضفناو اوتاف نبأ لدتقو 

 ناسملت ىلع  SUنموملا دبع ىلا لصوو ىلدزم ىب  Reوبا فيرلا نم

 اونامو ىنب ءارمأ رّدي نب ىفسويو خوخام نبا ركب  casروتي نبأ معم
sy داولا دبع ىنب دالب ىف اونختاف نيدحوملا نم مركسع ىف نيدونأو ناو 

 دئاق ريتربزلا معمو ةنوتملركاسع متدماو ارساو ايبس ىبولي  payاولزنف

 داولا دبع ىنبو ىولي ىنب ىف ةتانز ميلع تعقجاو سادغم , patةماج
bles ىنبب اوعقواف نمجوت ct نافمسرو ىنبو نساكني ىنبو رهطم نبا 

 هموق ىنم ةياقس ىف خوخام نب ركب ابأ اولمقو مميديأ نم مهانغ اوذقنتساو

 , asنودحوملا  vobنيدونأو  eau Jusدبعب خوخام نب نيفشات قحلو

 ىلع اخيرص نموملا  dixرت ناسملت ىلإ هعم لحتراف ةتانزو  atتارمس ىلا

 ناسملت ىلإ عجرو مهب عقواف ةتانزو ةنوقمل ةلحم دصقو  itsنمدرضعلا نمب ام

 ىنيفشأت لزنذو دهنرو ىنب لبج نم  railةجابنص هددم لصوو

PR IR ET, 0. 

 نيدحوملا ركسعم ىلع ىرشا هلوصو موييفو ةيجابنصلا ةيبصعل هموقو ىيفشلت
JE, نيدخوملا ةزجانم نع ممدوعقل Pb ةنوتملب |, ls مادقأب لدي اكو | 

(1) Le ms. B porte 53-090 et le ms. À ىنومري — (2) Ce mot up! me paraît devoir être 

supprimé. 
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 مس.

 ضعتماف ىبوق ىلأ عجرأو اذه نموملا دبع مكبحاص نم مكنكمال مكتدج اهنا

 ,LUN eco اوبكرف ul ىلع لمحل ةزجانملا ىف هل نذأو US نيفشات
 ىلع هدئاق كلذ لبق نم تعب نيفشات ناكو هركسعبو هب دبعلا رخآ ناكف

 EST ةتانزو سنس ىنب ىلع راغاف هانلق اك مك ue ىف A مورلا

 نموملا دبع ركسعم نم نودحوملا هضرتعاف مانغلاب عجرو مطيسب ىف اوناك

ya Lens ous Saba, past Ju, plusتارا 1  fs il 
 ركسع اوضرتعأو مب اوعقواو نيدحوملا نم هعم نآأك نمو get نب نيف

léدنع  Ross,ممنم اولانف  psليتات كاع عماقولا هذه تلاوتو لينلا  

 ةعاج ىف شكارم d'ange d, cal هنبأ تعبو ىارهو ,dia عجاف

 عست ةنس نارهو ىلا وه لحرو ةيطع نب دجا هعم ابتاك تعبو ةنوتمل نم

 des نأ ىلا نوهم نب دمحم dll 6 رظتقني ارهش اهيلع ماقاو نمئالثو
 نم نموملا دبع قحزو هركسعم نم ابيرق اهاسراف ليطاسأ ,ie ةيرملا نم

 ةتانز نم اونامو ىبو ىيحي نب رع ضفح ابا a هتمدقم ىف نعبو نأسملت

esىنبو ىفيسرو ىنبو داولا دمع ىبو ىولي ىب دالب ىلا  RS 

Ras Las,ىن اولخد ىتح  fesدبع ىلع دفوو  elناكو مئاسو مب  fe 
Euroعب 2-2 اعلا رممأ نبأ  aneىف راسو لوبقلاب ماقلتف  

 ىلإ نيفمات ,LL موضفف مركسعم dl ارعتف نارمو ىلا :نيدحوملا عرمج
 pré ليلا pass ىتح Le oeil ارمرضإو اهب اوقدحاف كلانه ةطبار

cabنم  Le, adتافاح ضعب نم |درتف هسرف ىلع  Sa, Ji 
 ىلا هسارب ,sys long نيثالثو عست dis ناضمر نم نيرشعو عبسل

 bell مدهج ىتح اهلها عم Last نارهو di ركسعلا لف الو للقيت
 خلبو ةنسلا كلت نم رطفلا موي سوملا دبع مكح ىلع bug اولرضو

 نب مكبوبا ميفو ةنوتمل لف عم ناسملت ىلا نيفشات لمقم ربخ



pv 

 ىو  prés (Dىنوليف نب ىلعو جاهل نب  Ca WAناك نم معم رفق منايعأ

LS نأ دعب تراركاتب دجو نم Jai نسوملا دبع مدقو ةنوتمل نم اهب 
fus داولا دبع ىنب ةخخحشم نم نتيلصي Rai مهوجو نم cat اوقعب 

  lueناسملت ىلا نموملا دبع لسو الو  lautناك ايل تراركات لفا

oil ةعبسل Lie Jess ناسملت Joel نع lie, مثل نم مرتكا 

  Lysىلو نأ دعب  balleنيدونأو نب دمحم نب ناهلس  Jeنيدونأو نب فسوي

de 'دردت. pouls lu prete كري مهنا pi 
 , aile, lisمهاربأ كرتو برغملا ىلا ليحرلا ىلع مزتعا 3 ةساملجم ةعيب

«se ابب نصح دقو نمعبرأ ةنس ساف كصقف lux أرصاخم عماج ىبأ 

 ناسملت نم نيفشات لف نم اهب قحلو يوارصصلا  ilsتسعبو نموملا دبع

 ف لحر م ةسانفكم راصحل اركسع  dellىلع نيدحيملا نم اركسع كرتو
 ساف , a fadeصفح وبأ , sell slأشو مصاخل ةرشعلا ىدسملا ةباكك ىم

 نبا ملخاد رق ربشأ ةعبس  AW cie Sulاليل نيدحوملا لخداو

ob ربخ غليو سلدنالاب ةيناغ نبا ىلا se زاجاو ةبخط ىلا ىارععلا رفو 

 ابيلع ىلوو اههلا عجرف ةسانكم راصح نم هناكمومو نوملا دبع ىلا
 ىلع ىلوو عماج نب ميهاربأ  Lasةسانكم  pressشحارم ىلا لحرو رومغي

 , pol Sesعماج نب  LJرصاحم وهو ىنموملا دبع ىلا لحترأ ناطق جتفا

 نيسكاب نيرم ىنب ريمأ ركسع نب بضخملا هقيرط ىف هضرتعاف سافل

 نمو هنم اولانو , disلماع © نب نيدونأو نب فسوي ىلا نموملا دبع بتكف
 ابقعبف ركاسغلا ميلا زبي نأ ناسملت  diseدبع  GEيش دافغتم نب

 اوعقواف داولا دبع ىنب  ceبضخلا لققو نيرم  palدبع لترا املو

ds ةقبس لها deg هقيرط ىف هتلصو شكارم ىلا ساف نم well 
(1) Le ms. À porte ES — (2) Ce mot نب paraît, être ici de trop. 
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  fakeالسب رمو ةتاتنه ةهشم نم ىؤلخم نب ىسوي  Lxةفقاوم دعب

A a حرسو شكارم ىلا ىدامت مث ةرشع ىبأ رادب ابنم لزنو ةليلق 

 نخاف ةطاوغرب ومغل صفح  Rasىلا اعيج اولصوو هقيرط ىن همقلو عجرو

 دقو شكارم  Galiléeاونختاو نودحوملا عب عقواف ةطمل عوجج  fsالتق

 , baieمدئاعلنو ملؤما  Letقاما مريماو ربشا ةعبس صخارم ىلع
pale JL املو als غولب دنع أريغص ايبص spl نفسي نب ىلع ىبأ 

  DE E Paye) padنودحوملا معبتتو اومزبناف نيدحوملا ةعفادم ىلا

Jay نيعيزاو ىدحا ةنس لاوش تايرخا ىف ةنيدلا ميلع bail لعقلا 
 اجنو نيقلملا ةماع  Gelىن  taleنايعاو  desىلع اولرن ىتح ةبصقلا ىلا

 نيدحوملا مكح , alنموملا دبع ىدي نيب قاحأ  dutمميديأب ىنودحوملا

 كاكاو نب صفح وبا كلذ ربك ىلوتو  Lt, ieىلوتساو نيقلملا رثأ

ph ردسللا ,ةمحادب pale me pes برغملا se عيمج ىلع قودحوللا 
 ىدابلاب بقلتو دوه نب هللا دبع نب دمحم ىرعي الس ةقوس نم  pbsىف

 , LLهوجو هيلا تفرصناو بناج لك نم رارشلا هيلا لبقاف ةسام  JUANنم

 لها هتوعدب ذخاو قافالا لهأ  dalleةخحارحرو ةلاكد لئابقو ةعردو

 ىف هقلالض تشفو ةراوهو امسمات لُئابقو  augدبع هيلا حرسف برغملا

 نم هيلا عزانلا ىفيسملا رامكنا ىبحي ظنل نيدحوملا نم اركسع نيوملا
  dllاذه ىقلو ىلع نب نيفشات  STنموملا دبع ىلا امزبنم عجرو ىباملا

  a csنب ريع صفح ابأ  GSدادعتسالا ق لفتحاو نيدحوملا خامسشأو

  Lasىلآ , ALميلا ز مو ةسام  3 puلاجرلا ىنم افلا نيتس وحن

 نودحوملا ٌممزبف ناسرفلا نم ةيايعبسو , Jiعم ةكرعملا ىت متيعاد

  RSهعابتا , lsىذ ىت  ddlوبأ عيبسيجلا كك ىنيعبرأو ىدحا ةنس

 صفح  ilنم نيوملا دمع ىلا  lilركذلا ريبشلا ةيطع نب رفعج ىبأ



 س4

teنإ  Siقسوم نم لعل,ابتاك ديحا  Ja, ail dutةضيق 3  

 de Lis agl وفا مزمعأ شاف, لك لردع الا نموملا دبع هنع Lies نيدحوملا

 xl هنبا OS لمقو هرذع لبقي ملف رذقعأو هقيرط ىف هملع ضبقتف رارغلا
 كلذ نم dt ىنهف ناطلسلا وفع ds شكارم ىلع ىب قاكال ابتاك

Jiىف حرخو  a deكلذ ىف باتكلل هبلطو هذه هتبجو ىف صفح ىبأ  

 عفترأ م .الوا هبتكتساف هيلع ئقو اهل نموملا نبع GS sul دا

 JA حجو ركاسعاا داون هعينص doll ى.دعيوبرروجسات ا
 تسبد نأ ىلا Rss ىف sal هلني م ام ناطلسلا دنع ةبترلا نم لانو اهلذبو

 ةنس ةفيلقل هبكنو هفتح ابيف ىناكف ريثولا هدابم ىلا ةياعسلا براقع

gants etsهلتقو  dus,ربا يشلا ىصنا املو روهشم وه اهسح  
 ةوعدب نمماقلا ىلا ايزاغ né À LL شكحارم ch ةسام 5e نم صفح

 ىبسلاو Jul ميف ىنختاو ةناليهو سيفن لهاب عقواف نرد لابجب ىناملا

 ,AL so al مب عقواو ةروكسه ىلا حرخ مث عجرو ةعاطلاب اونعذأ ىتح

 مث شحارم ىلا عجرو اهيلع ىلوتساف ةسادج ىلا ضن مث منوصحو

 برغملاب ةنتفلا ران تمرطضاو هومزه مث ةدم هوبراخ ةطاوغرب ىلا dub حرخ
 ناك نمو هولتقو Mél ىؤلخم نب فسوي اوجرخاو ةتبس لهأ ضقتناو

 ةيناغ نب ىلع نب ىيحي di رجلا ضايع ىضاقلا زاجاو نيدحوملا نم هعم
 كعبفةتبس de bell و يلع سس ل

 نموملا دبع ةلزانم ذنم سافب ناك ىذلا يوارصصلا ركب با نب ىبحي هعم

 ةبطرقب ةيناغ ob قحلو سلدنالا ىلا رجلا زاجاف ةبخطب قحل هنأ ,Less ابل

 دانركذ ايك ضايع ىضاقلا عم ةقبس ىلإ ةيناغ نبا همعبو هتلهج ىت راصو
 ةطاوغرب نم نيدحوملا dell) Lei لدابقلاب هدي لصوو اهرمإب ماقو

 ةتبسب هناكم نم مب قحلو هانركذ LS نيدحولا fre نمح ىلع ةلاكدو
VA 
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 ,Jul 853 خودف ىنيمعبرأو نمتنث ةنس ىلع نب نموملا دبع ميلا جرخو

Aleنم اوءربتو ةعاطلل اوداقنا ىتح  dub cola (geىلا عجرو  
 ىف لدايقلا die ىم ةبغرلا هملصوو هجو نمربشأ ةتسل شكارم

 متعامل ةقبس لها عجارو برغملا لاوحأ ,este هنع افعف ىوارعحلا ىبحي

 DE Alu Jun S ميس اليشم

AB لااا دنا Loges نش OS onda ملا ةؤ لح wall دبع ce à 
 نب ىسيع نب ىلع نأكو ساف ةنيدم نيدحوملا ةلزانمو ىلع نب نمفشات لتقم

 نوهم  SEةنوتمل ةعاط عزن دق ملوطسأ  esسداق ةرسيرجكب  ESدبعب

Ji سداق عماجب هل بطخو هتوعد ىف Jess ساف راصح نم هناك نموملا 

1 eds das NL abs Lu 
 He ( cieسلدنالاب ةوعدلا  LIسيهبح نب كب 1) , Auنموملا دبع

 أو ىديللب تعنلا نم هنمفت ام كناف هبحاص باتك ىداو ناسملت ىلع هيقلف
 سوملطب بحاص ريزو نب ىارّدس ناكو بوابك , Labبلغت دق سلدنالا برغو

 دبع ىلا رجلا ىسق نب دجا زاجاف ةلترم ىلع هبلغو اذه ىسق نب دجأ ىلع

00 Sete Ce de ne cr 

 هارغاو سلدنالا كلم ىف هبغرو سوملا دبعب قحلو ىولخم نب ىسوي هزهج
 دمحم نب زارب رظنل نيدحوملا ركاسع هعم تعبف نيقلملاب  Gallعزاملا

  dlدبع  willراوغلاو ةنوتمل نم اهب نم برح ىلع هل دقعو نيفشات ةلهج نم
(1) Le ms. À porte سشسيبح et le ms. [5 ىنسيدح 



 ماا

 ile نب معرظنل رخآ ركسعب هدعبو ديعس ىو ىبوم رظمل رخآ ركسعب هدمأ

  شيرشب راوغلا نم نومع نيربغلا SE سلدنالا ىلإ اوزاجأ املو يجابنصلا
 (') ىجورطبلا et نب ىسوي JT نم Las ةلبل اودصق رق ةدنر عم هل تناكو

 نب دجأ اهبحاص ديحوتل {dell تحت ps) ةلترم أودصق À ةعاطلا ماطعاف

 ةجاب ىلا اوضبن رث ىسق نبا اهنم ,LS اهوهتفاف بلش اودصق م ىسق

 نيدحوملا ركسع ىنزارب ze مث ريزو نب ىارّدس اهبحاص معاطاف سوياطب

 هعامطاف ةيليبشا ةلزانم ىلا حرخ ءاقشلا لصف مرصنا ىتح ةلترم ىلا

RITES ECS at Jaiةيلمنمأ اوريماحو  

Leىدحا ةنس نابعش ىف اهومكقأ نأ ىل ارحبو  neeاهب نوقلملا رفو  
 ركب al ىضاقلا نبا هللا a بعىلع Jul ىتاو منم كردأ نم لتقو ةنومرق ىلا

 نموملا دبع ىلأ za اوبتكو دصق ريغ نم ةلخدلا كلت ةعيه ىف ap نبأ

 pell لبقتف ركب وبا ىضاقلا ,Rent شكارمب مدفو هيلع مدقو ىلع نبا

 ةيامسجو نيعبراو نيتنث ةنس all عيمجل تاعاطقالاو SIA اوف
 ىسيعو زيرعلا دبع ىناكو ساف Ste نفدو هقيرط ىف ركب وبا ىضاقلا كلهو

latنم ىدمملا  dieتلاطتساو دلبلا ىن اهرثأ ءاسف ةيليبشإب ركسعلا  

 قيسومب كنعفلا de امزتعا 3 لاومالاو, ءامدلا ىيحايتساو هلم de افظل

 ةوعدلا ,Ja اهب نيذلا نيدحوملا جرخإو هدلمب Ga ةابل بحاص ىجورطبلا
 ةودعلاب اوناك نيقلملاب هدي لصوو رصقلا نصحو ةطايلط ىلا تعبو منع

 سداق 5 — ir نوهم نب ىسمع نب ,ele بلش ةنيدم )5 ىسق ىبأ دتراو

 ةعاط ىلع نودع نب Al وبا تبثو سملطب Luxe مابك نب ىلع نب دمحيو

 ei ةريرجل ىلع ةيناغ نبأ بلغتو اههتابجو ةدنرو شيرشب ىنيدحوملا
versلما  Lxءاركد  Jhat ele,رسخت ةيليبشاب ىدجوملا  

(1) Les mss. A et 8 portent ىحو nd — (9) Le ms. A porte ةطليلط et le ms. E ةإطيلط 
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Leاهع نبأو ىدبملا () اوخا زيرعلا دبعو ىسيع  crabesناك نم  

 ىلع ميدي تلصتأو نوزع نب رغلاوبا مءاج © رتسيب لبجب اوقحلو معم
Lesقحلو ةنوتمل نم اهب ناك نم اوملتقو اهوكتفا ىتح ةريرهلل  batىدسملا  

 نم ركسع ىف ناهلس نب ىدوي ةيليبشأ ىلع سوملا دبع نعبو شكارم
 gps die خودو ىسوي حر Lt ىلع دمحم نب زارب ىقباو نيدحوملا

 هعاطاو ( ةريبط ىلع راغأ مث بلشب ىسق نبأ لعو (8) ةطظاملطرةلجلب

 DÉS a dosponses Hit frs lé ةيرقنش بحاص نوهم نب ىسع

allonge (salles aileةيليبشأ ىلا فسوي عجرو هل تهعرو تلبقتف  

 حلو ةبطرقب ةيناغ نب ىلع نب cas ىلع ةيغاطلا ظلغتسا كلذ ءانثأ ىفو

 ةشوطرطو ةنوبشالا ىلع بلغتو ةدّباو ةسايب نع هل Jp ىتح هتابج ىلع

 ةيناغ نبا بلاطو سلدنالا نوصح ىنم اهريغو ةي ès ةغارفأو ةدرالو

 دمحم نب زارب ةيناغ نبأ لسارف ةبطرق نع هل جارفالا وأ هتبيرض ىن ةدايزلاب
 ةبلطرق ىنع dé نأ ىلع Lil دادمأ زارب هل نمضو del أاعقجأو

 دبع باطخ لصوو دقعلا متو Ass ىضرف ناي Le لاديو ةنومرقو

 هطامقإب ردغف اهب ةيغاطلا ,dl نايج ىلا ةيناغ نبأ لحتراف lab نموملا

 ةطانرغب وه قحلو نايج نع ةيغاطلا جرفاو ديعس نبأ ةعلقب ملقتعأو

ose asىن ىنوتللا 6 ردي نب  eleةيناغ نبا هدصق نيطبارملا نم  
pes)لم دلع " dlنيدحوملا عم  sr je 2 ASSةدنس  

 ىف هتصرف ةيفاطلا زهتناو دبعلا اذبل ىؤرعم اهب هربقو نمعبراو ثالث

(1) Ici, et quelques lignes plus haut, les mss. portent > | — (2) Le ms. A porte رقستب 

le 6 et le ms. D DE — (3) Les mss. B et D portent “Aid a et le ms. E 

  )4( Les mss. A et’D portent a et le ms. B Ce — (5) Les mss. A etهن

D portent ردب 



 اسي سب

 اهةيامحل aps نب مغلا ابا ةيليبشإ نودحوملا عفدو ابيلا ىحزف ةبطرق

 كثعبف نموملا دبع ربخل es ةلبل نم ىورطبلا فسوي ددم هيلأ لصوو

 ةيغاطلا ابنع حرفا ابلخد الو رويغي نب ىيحي رظنل نيدحوملا نم اركسع اهلا
 oil دمع نم نامالا بلط ىف ee نب ىيحي ىلأ راوثلا ردابو هلخدم نم مايال
 di Mu dass لأ ضبنو مل = ملبقتف شكارمب هب اوقحالت مث

 اعيج هعيإو هيلع Lois سلدنالا لها re اعدتساو نمعبراو سمخ
 بحاص ريزو نب ىلردس Je pad نم عالخالا ىلع راوقلا نم ءاسو لأ هعيابو

 ne NS nc بحاص نوزع نلأو ةابل بحاص ىجورطبلاو ةروبايو ةجاب

ulنب لماعو سويلطب بحاص مالا  are9 ةرهباط بحاص ()  hé, 

 عجرو دعب نم du اببس ناكف gel اذه نع بلش لهاو ىسق نبا
 بهحتسساو 85% di SA al sai شكارم ىلا نوملا دبع

 Gras le مف راوتلا

pi, ةيقيرفا 12 

 برعلا ةلاطتساو ءارمالا ىالتخا نم هيلع tai sl ىف ام نموملا دبع غلب مت

Lateمنو داسفلاو تيعلإب  beteناورمقلا ةنيدم  ohىيحي نب ىسوم  
gbةجإب ةنيدم لخد ىسادرملا  Le,ةيقيرفأ ومغ ىلا ةاحرلا عمجاف  

ol ieوواش  siنم اهرمغو ميهاربأ اناو صفح نأ  dalجرخو هوقفاوف  

 ىلا ققنأ ىتح sl ايروم نمعبراو تس ةنس رخاوأ ف شكارم نم
 شحارم ايروم ةتبس نع لحر مث سلدنالا لها لاوحا موتساو ةقبس
 نب نسحل هيلا حرخو ةلفغ نيح de ph لخدف ةياجب ىلا ريسلا ذغاو

(1) On lit dans le ms. D. بهبص le ms. À porte بيس — (2) Le ms. B porte ةريبلط 
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pp pal رمإب ةجابنص شيج هتضرتعإو هبععف ةيدبملا بحاص ىلع 

 ميسو  Lieبكرو اهلخدف دغلا نم  constنيلوطسا ىنرجلا زيرعلا نب
 لقحاو كلذل اهدعا ناك  Lasنأ ىلا ةنيطنسقب قحلو هلاوماو هرداخذ

LI تحت شكارمب ab نموملا دبع ll ىلع ابنع كلذ دعب لزن 

 ىلا ةيانعلاو  Siنيدحوملا ركحاسع سوملا دبع حرس مث هللا هجر كله
 , fakeةعلقلا ىلإ هللا دبع هنبأ  Lesةجابنص عوج ىن زيرعلا نب نشوج

be JA, اهبنكاسم ىف رانلا el, منم اهب نأك نم مدتساو اهمكقاف 
  xl sosارداكا اد  Leنم نيدحوملا ىديأ تالتمأو افلا رشع

 غلبو ىبسلاو مانغلا  didةرسقو حابرو ةمغزو جيثالا نم ةيقيرفإب برعلا

D مكالم Re ob ار ركسجف 
 هللا دمع ميلا نحزو ىيطس ىلا اولحترأو  psنيدحيوملا ىف نسوملا دبع

 نيذلا  HS; Leeبرغملا ىلا لفق دق سوملا دبع , déc Jiهغلب الف

 هللا دبع هنبال ددملا كعب بذل , Elفلا  otاولتتقاو ىيطسب  DEمث

y ملاومأ Ar |, Plus تهبسو ومحل ساو برعلا عوج ندتفقتا 

  palدبع عجرو  wiشكارم ىلا  Luهيلع دفو نيعبرأو عبس
Aie) Ro ىلا معجرو ملصوف نيعداط ةيقيرفا لها نم برعلا ءاربك 

de دقعو ناهلس نب فسوي À رزوتساو نسحل QI ديسلا Aa ساف ىلع 

des نيدونأو نب دمحم ابا هل رزوتساو صفح ىبأ ديسلا هنبال ناسملت 
al ديسلل ةياجب ىلو ناهلس ىنب دمحم هلرزوتساو ديعس ىبا دبسلل ةقبس 
Lai ميتال نإ: قلك dt هللا دبع" دمع 
Ga ىدبملا cal ass زيرعلا دبع رئامغ هلك كلذب بلقتو هدبع 

 ىف داغوالا ضعب اولخداو ردغلل نيرمفم شكارم  ls poleنب مب
pie وبأ ريزولا اهرثأ ىلع لصوو ةبصقلا نم هناكمب هولتقو نيكاأ فات 



 ساو

 ىدبملا ,al Ji ةروثلا كلت ران افطف هرثأ ىلع نموملا دبعو ةيطع ىبأ

 Las flels نمو

Los] 2 dis 

 ةيليبشأ بحاص روغي نب ىيحي نأ نيعبراو عست ةنس شكارم هغلبو
 كلذ ىن مترذعم لبقي مو ابل ىبهولا ردغ نم ناك Le ةابل لها لتق

Lisروتي نب ىيحي  os esنب هللا دبع دمحم ىباب ةيليبشأ  glصفح  

 نب هللا دبع ثعبو تيكب نب ديز يإب ةبطرق نعو ىلافيتلا ىلع نبا

 Lil عم هقعب نأ ىلأ هلمغم همزلاو ةرضعحل ىلأ القتعم روي Col sé ناهلم

 ردع نا نومهم ne سلدنالا رما ,pl ناسملت ىلا صفح ىبا ديسلا

 بحاص ديعس وبا ديسلا اهيلا زاجاو اهركلمف نيدحولل ةطانرغ نع ىنوقملا
 لزانن شكارم ىوقلملا قحلو كلذب هيلا نموملا دبع هيبأ دبعب ةتبس

 ىراتسمعتلا نم ا ناك نم <*JS cs ةيرملا ةنيدم ديعس وبأ ديسلا

 نبا مدمأ نأ دعب ةيطع ىنبرفعج وبا ريزولا كلذل رضحو ىنامالا ىلع
 ةعفادملا نع ,leg Lie هعم ةيغاطلاو سلدنالا She رماتلا شيندرم

 ةيالو سوملا دبع نم اوبغرو نيسهو ىدحا ةنس ةيليبشا lait دفو 3

 ةلزانم هرما خعفاو اهيلع بوقعي ىبا ديسلا هنبال دقعف ميلع début ضعب
ie use lo lee IEينج  il 

 نيفشات لرغتساو ىسق نبإو ريزو نبأ لع de ىلوتسا مث ةعاطلا ىلع
Gallنم  Aieاهنم نيققلملا نكما ىذلا ناكر نيسهو نيتنث ةنس  

 نب رفعج وبأ cash ةيليبشأ ىلا ديسلا عجرو غلا ,rad ىسق نبأ



| pis 

 دبع هدعب نموملا دبع رزوتساو هلققمو هتبكن تناكف شكارم ىلا ةيطع

 مفربص ةمذب هيلا تمي ناك ىوكلا مالسلا  de dyهترازو

 يدا يف ةيقب

 dl ةيغاطلا عاقيا نم ناك ام نيسهو كتالث ةنس ىنموملا ديع غلب الل

 نيدحوملا خايشأ نم دبشتسا نمو ةيليبشا رهاظب بوقعي ىبا ديسلا

 Jet st ديدي ضيف sl ىنبأو نومع نبأ لم راوقلا نمو مظافحو

 تفاوت املف doll ىراصنلا ناش هاو ةيقيرفأ ضاقتنا هغلبف الس

 نب فسومل دقعو برغملا ىلع صفح ابا all ىلقسا السب ركاسعلا

 اهب نيو ةيدبملا لزان ىتح رمسلا ذغي Gags ساف ةنيدم ىلع ناهلس
 ذقنتساو نيسجو سج deu Le اههتفاف ةيلقص لها ىراصن نم

 تعبو ودعلا ىديا نم سلبارطو سقافص لغم ةيلحاسلا دالبلا عيمج

duدي نم اهصلخساف سباق ىلا ةيدبلل هراصح ىناكم ىنم هللا دبع  Se 

 ةصفق ضلقساو حاير نوطب ضعب ناد نم ابيلع نيبلغتملا لماك

 DJ نبا دب نم ةقربطو نسكورب ىنب دي نم ةعرزو ile دي نم
 (3) دايع ىنب دي نم ةيرانبقشو © ةفيلخ نب داجح ىنب دي نم ناوغز لبجو

 روكذم كلذ اهسح برعلا نم اهبككلم دي نم صبرالا ةنيدمو هللا رصن نبأ

 ىلا هنانع: ىنثو (gi لهمكتسا الو ةجابنص ds ىن راوغلا eo رابخأ ىف

 عجرف هيلع اوضقتنا dis il بارعالا نأ هغلب نيسهتيو تس ةنس برغملا

 D را ل قل ol lue عمل
 حاير نوطب ىدحا ىلع ىنب نم ىغرافلا دايز ترق

)1( Les mss. À et B portent Je — (2)Onlit ةفلخ dans les mss. À et B. — (3) Les mss. 

B et E ainsi que celui d’'El-Kharoubi portent دام 



 سلدنالا قرب (PU شيندرم ىبأ رابخأ

 قمشب رداتلا شيندرم نب دمحم نأ ةيقيرفاب وهو Lol دبع غلب ناك

Ds ailىبوكلا ىلع نب دمحم اهيلاو هعاطاو نامج لزانو ةيسرم نم  
àةنومرقب ردغو اهنع لحرو ةبطرق اهدعب لزان  à GS,ىلا عججر  

 سلدنالاب هلاع ىلا بتكف هلتقو همزبف Li تيكب نبا près ةبطرق

 لهأ هيلا عقجأو (gx لبج ىلا رجلا ربعو ميلا لصأو هنأو tail قف

 ىلا همكاسع تعبو شكارم ىلا عجر رق نيدحوملا نم اهب نمو سلدنالا
Ra, sdدي نم ةنومرق ىلع بوقعي وبأ ديسلا بلغتو هوم همم ةيغاطلا  

 ةيليبشأ بحاص بوقعيوبا ناديسلا JS شيندرم نبأ ربص كشف نأ

 كشه نبا lé il, did ةرايرم الحترا ةطانرغ بحاص ديعس وباو

 le ىلوتساو ابلهأ ضعب نم ةلخادمب اليل اهب ردغو ةطانرغ ةنيدم ىلا
 اه ذاق نتسال شكارم نم نموملا دبع جرخو اهتبصقب نودحوملا رصخغأو

 JS dub رجلا راج men ابا سس ردت نا نإ
détailاوضهنو ىلع ني صفح ىبا نب هللا دبع  Leضبنف ةطانرغ  

 نموملا دبع هفدرو ةقلام ىلا ديعس وبا ,ديسلا عجرو pres كش Lol ميلا

dialنيدحوملا ركاسع ىف بوقعي ىبا ديسلا  bassناكو_ةطانرغ ىل  

 Rail كشه نبال اددم ىراصنلا نم عومج ىف شهندرم ul Lies دف

 Gill نم هناكم ىلا شيندرم ىنبارفو Pets ةطانرغ صعنب نودحوملا

 LEE ةيبطرق ىلا ناديسلا Jet نودحوملا هلزانف Lg كشم نبأ قحلو

de pl ASكرم  oldنسم  LA 
 هيبأ باكر ىف Dès شكارم GS دمحم dsl نم هب ,AI دبعلا

 م



piA 

  dialدبع  8 wallداببلل ضبن ,[ assرخالا ىداج ىف السب ةينملا

 ىدبملا بناج ىلا للفيتب ربقو ةنسلا هذه ىم

 al هيخال صفح وبا ديسلا سانلا ىلع ةعيبلا al نموملا دبع كله ا

 ةصاخ صفح ىبأ يشلا نم ىضرو ةفاك نيدحوملا نم قافصإب بوقعي

 صفح وبا ديسلا ناكر شكارم ىلا اوعجرو هترازو ةبتر ىف لقتساو
 ىرحلا مالسلا دبع LS دنع هرزوتسا نوملا دبع هيبال اريزو اذه

 اف صتم عماج ىب dl وبأ ناكر de نسج deu Lai sl نم هعجرف

 ةعيبلا صفح وبا ذخاف نموملا ديع كله ىأ ىلا ةرازولا ,pu ىف هيدي نيب

 نسل وبا ديسلا هنبأ نموملا دبع ةافو Si كله مث بوقعي ىبا هيخال

 مث ةرضح ىلا هقيرط ىن ةياجب بحاص دمحم وبا ديسلاو ساف بحاص

 هيقلو مدقف نيتس ةنس ةطانرغ نم ديعس ابا ديسلا بوقعي وبا مدقتسا

 ديسلا هاخا هعم بوقعيوبأ ةفيلخأ حرس مث ةتبسب صفح وبا ديسلا

 نبأ حاملا نم هغلب امل نيدحوملا ركاسع ىف سلدنالا ىلا صفح با

 ch ةبغز نم برعلا لئابق هعم دشتحا ىنأ دعب ةبطرق ىلع شهندرم

SA,عمج دقو شيندرم ىبا دصقو رجلا زاجاف  teeىراصنلا نم هءاهلوأو  
 ,tbe شيندرم نبأ pit ةيسرم va نيدحوملا ركاسع متيقلو
 وبا ديسلا ىرصناو هيحاون ,bass اهب نودحوملا هلزانزو ةيسرم ىلآ رفو
 ةنتفلا ران ,eng شكارم ىلا نمتسو ىدحا ةنس ديعس وبأ ,sal صفح
 نورد DONS NAN Ge he Re, Chose نبأ نم



 س1

 ىاديسلا duel هنم لادأ à ميهاربأ نب AÙ ديع s gi ةيليبشأ

 قاما يبا ديسلل ةبطرق ىلع دقعو هترازو ىلع هللا دبع ابا يملا رقاو مهاربا

 fs al ىلا متمالع تناكف ةتابطا# ضعب ىف ىدبملا

 ةراغ ةنتف

 ناك امل ةراغ لابج ىلا copies وبا ريمالا كرحت نيتسو arts deu ىو

 ةنتفلا ىف ماغانو fe دافغنم نب عبس اهربك ىلوت ىتلا ةنتفلا نم اهب رهظ

 يشلا رظنل نيدحوملا ركاسع بوقعي وبا ريمالا تعبف pile ةجاهنص
 عقواو هسفنب pal Dé ةجابنسو ةراغ نتف تمظاعت مث صفح ىبا
 ىبا ديسلا هيخال دقعو مراد مدحناو دافغنم نب عبس لققو ملصاتساو مب

 نودحوملا عقجأ نيتسو تالث ةنس ىنو مدالب ,Lu ةتبس ىلع نسما ىلع

 facts ةيقيرفإب برعلا بطاخو نينموملا ريمإب بقللاو ةعيبلا ديدجت ىلع

dlورغلا  Re,ىنمب ةروهشم ةلاسرو ةديصق كلذ ىف ميلا بتكو  

 فورعم وه ام هيلع مثدوفوو ممتباجا نم ناكو سانلا

 سلدخالا لا هرظن ىرصو ةودعلاب بوقعي ىبأ did رمالا قسوتسا امل

 مث ةلاجّرُت dune هللا هرمد ودعلا ردغ نم ناك ام هب لصتاو داهجإو



 سا

 ةنيدم مث سوملطب ءازا Le نصح مث ةنيربش نصح مث ةرباي ةنيدم

 Roll ىف لفتحا نيدحوملا نم ركاسع ىف taie gs حرسف سويلطب

 ىلا Jos الف pad ةوه نم alle ذاقنتسال يقسو عبرأ ةنس جرخو

 Prele ناك ىذلا () كذرلا نبأ ومده سويلطبب نيدحوملا نأ هغلب ةيليبشا

 ةدنارج رفو اريسأ متضبق ىف لصحمت كنرلا نبأ نأو شنوفذا) نبأ ةناعإب

 هيلا تعبو ةبطرق ةنيدم صفح وبا يشلا Sais هنصح ىلإ ققيلهل

polىب  apنم  doll, obeىبأ هش انس هتقرافمو هديحوتو  

 شيندرم نبأ هيلع 26 dax, LT نم اهنيب تدح امل شيندرم

 ,gl us هتعاطب صفح ىبأ “a لبا ass ورغلا هيلأ ددرو برحلاب

 dal تدارك ىراصنلا wue نم DES Les dial لا كلذي ais) وبأ

 شكارم نم ضبنف نيدحوملا ركاسع ىف صفح ابا هريزوو هاخا حيرسف

dauنيتسو سه  àديعس وبأ ديسلا هتلج  slةيليبشأ لصوف  

 فرسسصننأو ةيغاطلا عم di Sie سويلطب ىلإ ديعس LT هاخأ عبو

 لها راتو شيندرم ىبأ bel كشه ىبأ معمو ةيسرم A اعيهجج اوضينو

 هلكت do gl À صفح وبا ديسلا ابكلمف نيدحوملا ةوعدب ةقرول

 هحانج كلذب صخل ةيرملا بحاص شيندرم نب دمحم © هع ىبأ عاطو

 ةيقيرفأ نم برعلا gp هدنع تفاوت دقو شكارم ةفملخلاب ربخل لصتاو

tieىبا ديسلا  LSبحاص  Leناكو ناسملت بحاص نار ىبا ديسلاو  

 ىلا ضبنو هركاسم رئاسو مضرتعاف ادوبشم اموي هيلع ممودق موي
 ةنس ةبطرقب لمحاف sat نارع ابا ديسلا شكارم de ىلقساو سلدنالا

 as صفح وبأ ديسلا هيقلو ةيليبشأ ىلا اهدعب ,JS مث نمتسو عبس

(1) Le ms. À porte كيرلا le ms. B. A5 et le ms. D كنزلا — (2) Il faut certaine- 

ment lire ici مع La ou ةع Le 



 مساع [

 dus ob Led هيلغ JL LJ Grasse نبا SES 4e نم افرصغم

 لخدو ةنسلا هذه نم بجو ىفوه كلهو ةعاطلا ىلا جاجا وبأ هوخأ ,sb مب

duجرخو الخ دف ةيسرم ىلا صفخ وبا ديسلا ردابو ةعاطلا ىف لاله  

 دالب ىلا ايزاغ ةفيلقل ,Je مث ةيليبشإب ةفملخ ىلا هقعبو هتلج ىن لاله

 Liu ةيليبشا ىلا عجر مث ةيسرم Die Jet, LU ةدبو لزانف ودعلا

 هع ىلوو tra ىف هيلا رهبصأو شيندرم نب لاله بهحتساو نمتسو نامت

 4 ,sl مث ةطانرغ ىلع ديعس يأ ديسلا هيحال دقعو ةيسنلب ىلع ىسوي

 عقواو RU جر بدحالا سموقلا عم نمدسملا ضرا ىلا ودعلا جورخ
 ىصح ,lg pe ةيليبشأ ىلا عجرو fa نخنأو حار ةعلق ةيحانب مب

Lila ras) dalايارخ ناك دقو  dreنبأ ةنعف  LEحم هيف  

 ءارمأ ىم هللا دبع هيخأو دمحم نب رذغملا نامزأ ةروج نودلخ نب بيرك

él OSدالب ىلع  allدمتحاف  di 
 pps coul ةرطنق ختفاو هراد رقعب هارغف هيلا صفح ابا ديسلا حرسو
 شكحارم ىلا اعجار ةيليبشا نم ةفيلخل Je مث ةبج لك ىن هعوج

deuدقعو سلدنالا ىلا هتزاجا نم نينس سمخل نيعبسو ىدحأ  de 

 نوعاطلا شكارم باصاو ىلع هيخال ةيليبشأ des نسحلا del ةبطرق

élusمدقو ءايكز وبأو دمعس وباو نارع وبأ ةداسلا نم  glصفح وبا  
 نيديسلا هيوخا dll ىدتساو السب نفدو هقيرط ىف كابف ةبطرق نم

 ةيطرق ىلا نسل وبا عجرو ةسامدلجم ىلع ىلع ىبال دقعف نسل ابو ىلع ابأ

 ا ةطانمغ ىلع اهنم ديز ىبال صفح ىأ ديسلا هيحأ ىنبال دقعو

 عماج se» هنارزوب اطس pannes تالث ةنس 3, ةقلام ىلع هللا دبع دمحم

 شيندرم نب دمحم نب (le دقع نمعبسو سه Leu as ةدرام ىلإ مبرغو
 dsl ةافو نيا ,Las عجرو fé ةبوبشالا dau دازغأو هاوطسأ ىلع

 !١م
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 اربخاو سلدنالا نم داغبا  dialةيغاطلا ضاقتنإب  pbذخاو داهجل ىلع

 ابعاجرتساو ةصفق ضاقتنا نع ربشأ

 ةصفق كولم دنرلا ىنب باقعا نم ليوطلاب ىرعيو زعلا نب de ناك

 هربخ Liga خلبو مرابخا ىف هانركذ "LS () ىنمعبسو سم Leu راث دق

 رصتقنملا نب des هدنع ىعسو ds ىلا راكو شكارم y هيلأ ضبنف

Peu)ا! رئاعلا هبيرق لصاوي هنأ ةصفق نم هلزنتسا سوملا دبع ناك  

 ةياعسلا كلتب ةدهاش هدنع bal تدجوو هيلع ضبقتف برعلا بطاخيو

 ةهيشم هيلع تدفوو ,Li ةصفق ىلا Jet هديب ناك ام فصتساو
 لع لزن نا ىل ةصفقل | ele لزي مو @ ملبقتف ةعاطلاب حاير ىم برعلا

 دقعو برغملا ىلا برعلا ركاسع ذفناو سنوت ىلا اعجار افكناو زعلا نبأ

deرا ديسلل ةياع ىو همحا ىلع يبا دهسلل بازلاو ةمقيرفا  co 
 sad ىلا لفقف

er ةدواعم 

 À ربا ديسلا هوخا هيلع دقو نيعبسو عبس Leu ةصفق 35 نم لفق ال
 نيدحوملا ,LS ةيسرم نم بوقعي gl دبع وبا ديسلاو ةيليبشأ نم

 هوم هد

)1( Le ms. 2 porte ىنيسحو حمس ل (2) Le mss. A et B portent مملتقف 



 مين لب رس

 لصتاو ّمثدالب LI اوفرصنأو ملصوم مكان SU airs سلدنالا ءاسووو

 ضرأ ىلا ةيليبشأ نم نيدحوملاب ازغ نيدونأو نب ىفسوي نب دمحم نأ هب

 Jay اهنوصح ضعب جتقفأو اهلوح ام معو ةرباي Le لزانفردعلا

 قتلا ةيليبشاب لوطسالا SE عماج ىنب ét نب هللا دبع نأو ةيليبشا

 ىبسلا عم معئاطق نم Us اوذخاو Ross رجلا ىف ةنوبشا لها لوطسإب

 de تاراغلا és ةبطرق لزان ةجناش نب سنوفذا Gb ربخل غلب رث مانغلاو

 Jay ةلايغنش نصح ىلع بلغتو del لزان % ةطانرغو ةدنرو ةقلام ةبج

 لزانو ومغلا سانلا رئاس قحا وبا ديسلا رفنتساف فرصنو ىراصتلا ام

osرق امري نيعبراو  me Abهددمل ةلظملط نم شنوفدا  ASS 

 نيدحوملا عومج ىف ةيليبشا نم نيدوناو نب ىفسوي نب دمحم جرخو اعجار
 ةفيلقل مزتعاف RL ia مب عقواف ابلها هيلا زمبو ةريبلط لزانو

 ELEC ممدقو هءاغبأ سلدنالا ىلع كفو SLA ةدواعم ىلع فسوي وبأ

COTESناك اك ةيليبصا' لع  AN,ىبا ديسلا  

(asةبطرق ىلع  LAN,ةطانرغ ىلع ىناضرحلل ديز ىبا ديسلا  AN,ديسلا  

 اهب ol الس ىلا نيعبسو عست ةنس ضبنو ةيسرم ىلع هللا دبع ىبا

 ساف ىلا راسو برعلا دوشحب ةيقيرفأ نم عماج نب قحأ ىبأ نب دمحم وبا

 ةعبس ىنم رجلا زاجاو برعلا دوشحو للفيتو ةتانته هتمدقم ىن تعبو

 هتقفاوف ةيليبشا ىلا راسو (gi لبجب لتحاف sale ةنس y رفص ىف

 لحرو قفاغ نصح ىلا هبرغو نيدوناو نب دمحم ,Le سلدنالا دوشح اهب
Lieىلا  à Li Lots LPعلقا  Lisجرخو هعالقا موي سانلا رحصتأو  

 ىف db دادعتسا الو ةبهأ ريغ ىن ةفيلقل اودحوف ad نم ىراصنلا

SLAكلذ ىف كلهو ةديدش ةلوج دعب |وفرصناو هرضح نمووه  wallةفيلخل  

Aline leهترط, نوم نما لمقو لاعقلا ةموح  Les.هنع.هللا  



 مبوب ع

 روكصخما بوقعي dal ةلود

 هنبأ عيوب نمتاق ةنس نيرتنش نصح de بوقعيوبا Lui كله ال

 A يشهلا رزوتساو ةعيبلا لمكتساو ةيليبشا ىلا سانلاب عجرو بوقعي

 LU vi) da ee ورغلل اعلا رفنتسأو صسصفح كا نب دحأولا ME كيد

 نم ام داق صفح يبأ so | نب LS وبأ US | 55362 رصقب هيقلو

tesعم  CPS"ىلإ ىغفغمو ةبغز  Àلدعلا طسبو رحكانلا عطقف شحأ  

ailةيناغ نبأ ناش نع  

Lo de seكلهو ةقرويم ةريرج ىلع ودعلا بلغت ا نايفصات“ نير سوم  

 تعب رشبم ناك دقو ىضوف اهلها ىقبو رشبم وهو دهاجم ils نم اههلأو
 (SR علقأو قرحأو غو ودعلا اهذخأ املف هل رصاحم ودعلاو يرصلاب هيلا

 تسعبو ةنوتمل تالاجر نم ركب ىبأ نب روناو اهيلع ايلاو ىفسوي نب ىلع
 د نع بارق اع مدارأو هدح مل فهراف هراكسع نم سراف ةيامسمج هعم

 buses هوسبحو هب |, Lis Rois لتققو اوعنتماف رجلا نم ةديعب ىرخأ

 قوسملا يحي نب ىلع نب دمحم ميلع ىلوو die ماقعاف ىسوي نب de ىلا
 ةيليبشاب هلرن OS; ul برغ de (ge sel ناكو ةيناغ بإب فو عم ا

exilهسغ  laكادكوي ةئااكوقا كيفي  EE Lab 



 اوريو

das!ةقروهم ةيالو هلا ديك  Lai J=<,Eددالوأ هعمو ةبطرق ىم  NES 

 كدا قاحاو هللا دبع ناكو ةحلطو مهاربأو رهيرلاو ,kel ىلعو هللا

Lasالو اهانبتف هتلافكو. ىيحي  Jeةقرويم ىلا ةيناغ نب ىلع نب دمحم  
 كلهو ès كلذ ىلع راقأو شحارم ىلا ادفصم هتعبو روضأو de ضبق

(plىسوي نب ىلع كله رق ةنومرق ىلع دمحم  Gil el Cons,رهظو  pale 
 لولعسالا de هيلا الصوف alé هللأ دمع هينبأ ىع دمكح تعبف ىنودحوملا

 ae sal هسفانف هللا دبع هنبأآ ىلإ دمحم درع مث ةنوتمل كلم ضقناو

 كتفلا اوعجأ مث ,ke AA Lx دولققف 4kxs LE ةنوتمل ىنم ةعاج لخادو

 ىف مسبكحف مرمأ ىن رجلا SE نوهم نب بل لخادو & باتراف هب

 اميمأ ىقبو ةيامسجو ىنمعبرأو كيس هني diras CAL s مملتقو ملز انف

 تعبي OÙ ورمغلا ىلأ ارخآ عجر À نيدحوملا dl نوهم نب بل هنع رفو

 Dale ةنس هكلبم Jus كله ىأ ىلا بوقعي ىبا ةفيلخل حولعلاو ىرسالاب

 ىلا تعبو دمحم هغبأ ىلوف ,und فسويو رعو ةحلطو نيفشاتو ةرامحو

elsأومدقو هيلع |وضبقتو هو كذف هتوخأ كلدب  OUTكلبم ماغلبو مانم  

 ملوطسا ىن رجلا اوبكرو رمتربرلا نبأ اولقتعاف روصنملا هغبأ ةيالوو ةفملدل

 ىنمح ىلع هلوطسا 4 ةياجب قرطو 4 AL هاخا ةقرومم: ىلع ds de لا

Lakes ikisنموملا دبع ىب هللا دبع ىب عيبرلا وبا ديسلا  alsاهجراخ  

 ديسلا ىلع اوضبقتو Salé ىدحا ةنس Lake اولوتساف هبهاذم ضعب ىف

 هل و



 مس د

 bo اهختفاف ,Sd A esse ةياجب ىلع ىبحي هاخا لهتساو Las اهب

 ةضئاع نب ردي ابيلع ىلوف ةنايلم ىلإ مث ةحلط dal نبا as) ابيلع

 وهو روصنلاب رمقل لصتاو اهلرانف ةفميطنسق ىلا مث ةعلقلا ىلا ضبنو

Lisaصفح ىبأ ديسلا هع ىبأ ديز ال ديسلا حرسف وزغلا نم هعجرم  

 ىلع عماج نب cle يبا نب دمحم دقعو ةيناغ نبا برح ىلع هل دقعو

 ىدنيسلا قتناو ىلقصلا دىجأو شوطع ىب دمحم وبا هرظن ىلإو ليطاسالا

 Pi معنا دقو ابملاو نسحل وبا ديسلا Sas sal ناسملت ىلا ديز وبا
 ةيعرلا ىنوفعلاب ,cool ناسملت نم هركاسعب (Je مث اهنيصحت ىف

 bd ىلا ليطاسالا تقبسو هوجرحاف ةيناغ نبأ ىملع ةنايلم لها راتف

 ما نم ةشئاع نبا ردي قمسو LL ىنب ىبحي ىلع اوضبقو اهوكلمف
 ةياجي ىلإ هلوطسإب ىلقصلا دجا sl مدقتو ىلشب اعيج اولتقف ولعلا

 ةنيطنسق Las ىنم هناكم ىلع هيخاإب ةيناغ نب cas قحلو ابكلمف

 نم ىبوم وبأ ديسلا حرخو ( تالكتب ديز وبا ديسلا 0 Le علقاف
dlixelجرخو ةنيطنسق نع جرفاف ودعلا بلط ىن لمترأ مث كلانه هيقلف  

 رقتساو le 41 اولفق مث سواقنو ةرقم ىلا نودحوملا هعبتاو ءارصصلا ىلا

 es لزانو ابكلمف ةصفق ةيناغ نب ىلع دصقو اهب ديز وبا ديسلا
 ةيناغ نبا se نم ىجابنصلا ىزغ جرخو سلبارطب قحلو هيلع تعنتماف

 هنبأ ديز وبأ ديسلا ميلا حرسو él ىلع بلغتف برعلا ءايحأ ضعب ىف

 لققو le ىلع اولوتساو مب اوعقوف شيندرم نب ماغ هعمو رع صفح ابا

 ,ré هوخأ هللا دنع هب قحلو اهب بصنو de ىلا هسار قيسو ىزغ

 مدقتساو ةيناغ نبأ رمأ ىف لوخدلاب ممابتال الس ىلا ةياجب نم نودهج ونب

 اا ديسلا هاحأ هناكم مدقو Les هناكم ىنم ديز ابا ديسلا ةفيلهل

)1( Le mss. B et D portent Ses on lit dans le ms. À تالس 



 مساس ب

 نب "قلع لاهيا كلذ ءاغثا ربه خلبو ةرضعل ىلا ciel هللا دبع

 نمومل دبع نب vous ريمالا نأ one نم ناكو ةقرويم ىلع ريتربرلا

 an Lis vie ea AS ol ىلأ ةيناغ ىنب Le ةقرومم ىلا هقعب

 هنود اوعقجاو Raal ىلع هناش LS ميلا past نبأ Je Us كلذب

 ليطاسالا اوبكرو ايلع هاخا ميلع اومدقو ريتربرلا نبا cles هيلع اوضمقتو

le 4!54 الخ املف  fieنم ميلاوم لخادو هرمأ ىف رهقرس لا ىبأ 775  

 ميلهإب flans ىلذي نأ ىلع هلقتعم نم dau ةييلخت ىف )0( جولعلا

 Get نب دمحم ذقنتساو ةبصقلاب راثو مهم هدارم هل مف مضرأ ىلا مدلوو
 هناكم ةيناغ نب ىلع ربخل غلبو ةرضحلاب اعيج اوقحلو هلاقتعا ناكم نم

 ةقرويم dre بكرو ةيلقص ىلا هللا دبع هاخأ تعبف سلبارط نم

 PR هيلع رسام الابل .كلل ىوزمل لس ار
 اهنم ريثكلا ىلع بلغتو dl دالب ةيناغ نب ىلع لزانو ةيقيرفإب ةنتغلا ران

 Lu شكارم نم هملا روصنملا Dé dois ىلع هثاليتساب ربخل غلبو

 ىلع راس رث ىزات طابر ىلا راسو اهب حاراف ساف لصوو wat نيقنث
 ءاجو بارعالاو نيقلملا نم هيلا نم ةيناغ نبأ aa سنوت ىلا ةيبعتلا

 رظنل هركاسع روصنلا مهلا حرسف سلبارط بحاص ىزغلا شقارق هعم
 عوج تضفناف ةريغب ,fai صفح Qi ديسلا نب cour ىبأ ديسلا

 روتي نب ىلع gb رمتربدلا نب ىلع Je نع ةكرعملا تلجاو نيدحوملا
 اجنو التقق pus اونختاف ,Lois ملف fab ديز ىبا نب رم ريزولا دقفو
 ei هذه JA ربج ايفالتم روصنملا» حرخو”سنوت ىلا ىنوقاملا
 تناكف اوفحازتو ىناقي غلا رواقتف QUI ىلا ريسلا ذغاو Gant لزنو

 هعمو Luis ءامذب ةكرعملا نم تلفاو hat ةيناغ ىنبا ىللع ةربدلا

)1( Les mss. ل et B portent ىولعلا 



 مرسم

 ىلا نانعلا ىنثو سنوت ىلا رجلا ىف هيوذو ةيناغ نبأ DE Le ناك نم

 اولزن ىتح امايا اهلزانف ةصفق ىلآ رث اهب دجو ىنم Jai Lt رزوت

 نيقلملا LL لققو شقارق باحصا زازفالاو دلبلا لهأ نماو همكح ىلع
 دقعف سنوت للا اعجار ES CR اهراوسا م ss dl ىنم مثعم اك و

 نيجوت ىنب ريمأ ةيطع نب سابعلاو ترهات قيرط () ىلع رعصأو ةيدبملا
 die هغلي ءىتل bel ابا ديسلا هع Le Se ناملت لا ةيلد

Alةيسرم  AU]ديسرلاب  desديسلا  aie Esp LIممغلب ام دنع هك  

 هيلع اومدق املف ةفالخل ىلع Call مسفنا اوثدح ةريغب ةعيقولاربخ

 ,Bols ث اهرمأ (PIECE ام لدلح فلا طابربإ اهلاقتعإب pl ةينبتلل

y!ةيناغ  dosesهيلأ فحزف  Sulىم نس وبأ  À, d.L< 

 ابهتفاو Lie عطقف ةركسب ىلا ةيناغ نبأ لحترأو ةنيطنسق لخدو

skeرثكو اهيصاحو ةياجب ىلا لحتراف هيلع تعنتماو ةنيطنسق رصاح 3  

diseهكذد م هربخ- نم ناك نا ىلا  

 تددرتو ةيليبشأ ركسعب عقوا هنأب بلش ةدعاق ىلع ودعلا بلغت هغلب ال

 فسوي وبا ديسلا هبطاخو اهبنيصح نم اريثك ,sl اهيحاون ىلع مايارس

_ (4) Le ms. D porte ىنع 
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 تس: de pas 54 la vécut الذي déluge cale us ن1
lé,ىيرط ىلا زاجا مث هب حاراف ةدومعم رصق ىلا  ssl,ريسلا  is 

diاهب هتفاوو بلش  sasقخو اهراصحل مكرتف سلدنالا  dlنصح  

 عبس Lau بلص ةلزافم#ىلا za مث dll ىلا pes tab نزلا
salé,هيلع مدقو هحتفاف  urlريزو  a LS at isهيلا هقيرط 8 ختفا  

 هدسبعب ,Es هتازغ LS هترضح نأ js مث ىرخأ نيم

 بحاسم ديز وبا ديسلا Salé, Qté deu هيلع مدقو رصانلا هنبال

 ;il, Less ةربم plis els لاله نم برعلا ةخيشم هعمو ةيقي فأ

posةهيقيرفإب ةيناغ ىبا لاعختساأ نيعست ةنس هغلب مث ممدالب ىلإ  

wall 3,25,ةسانكم ىلا لصوو ابيلا شوهنلا ىلع مزتتعاف اهب داسفلاو  

 ةنس ةبطرق لصوو اهملا âges ىرصف 481 ام سلدتالا vel نم هغلبف
chemicalابب حاراف  LUدادمأو  salةيحان لك نم هب قحالتت  

 ودعلا هيلا قفحزو Calle ىجاون نم كرالب لزنو ودعلا ءاقلل لترا م

 اكو جويبلاو كدرلا ,Lol شنوفذا نبا ةثالث ذّمموي Bilal ىراصنلا نم
 ىلع ةمسوي ندفع لبا ىب مه ارالارر يوعز حدد وس د

 ةروبشملا ةهربلا تناكف نيدحوملاو ركاسعلا ىلع ىبحيوبأ ,al ةعوطملا

 نصح ملف معتعاو قمسلاب افلا نوثالث منم محلدساو ىراصفلا ىلع

 ىدوفو همكح ىلع روصنملا ملزنتساف ,Ale نم Cl ةسج اوناكو كرالا
Roنب ىبحي وبا مويلا اذه ى دبشتسإو نيملسملا نم ممددع  a)كا  

 SG .ةيزردفلا غفبن ادعت وق مقرر انس كرد لن ور ادد د
 ايزاغ ىنيعستو نيتنث ةنس Lie حرخ مث ةيلهبشا ىلا ,bal روصخللا

5H 4]أهي رخو أاندمو انوصح 2 قوبل  Lie Al5 44, ةلاجرت  

ELىلع  elsابحراسم مدكاو اهطئاسب بر ةلطيلط  is,ىلا  
LL es 
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 دشر نب ديلولا ىبأ ىضاقلا ىف هيلا عفرف نيعستو ثالث ةنس ةيليبشا

 ...dt lil تالاعم
 نم روصنملا جرخ À هتافو تناك Le, sad ىلا el, GI رف سبح
 هغلبو bal ةحاسب Jet ىتح شنوفذا نبا دالب ىلآ ايزاغ ةيليبشا

dla Late dlصخب اعيج مناو هركاسعب شنوفذأ نبا دمأ  Le 
ECلطأ 03 ميلا  fadeعجم تضنفنأ  Lolلبق ىم شنوفذأ  Juil 

 pull ىف ةينارصنلا كولملا هملا بغر 3 dell ىلإ اعجار روصنلا افكناو
 ةنيدم ىلعو Lidl نبا ديز gt ديسلل ةيليبشأ ىلع دقعو مل هلذبف

 ىبا ديسلل برغملا ىلوو صفح ىبا دهسلا نب al بأ ديسلل سوملطب
 ىنسيعستو عبرأ ةنس هترضح 31 زاجأو صفح est ديسلا ىب dll دبع

 سانلا Lis ىتلا هتيصو ,esosl هماجح هنم ناك ىذلا ضرملا هقرطف

 + di هللا هجر كلو صفح ىبا ll نبا ىنيع هتيسول رضحر

ass ja ous, 

 ةيدبللإب ذقنم نبأ لوصو نع ربقل

 gratui ذنم ةيديبعلا ةلودلا رهأ ىف ماشلا لحاوس اوكلم دق DA ناك

 رايد de es نيب نيدلا حالص ىومسأ اللف, سدقلا تيب اوكلمو ةنس

 دحاو دعي ادحاو اهنيصح ختفي ناكر مداهج ىلع مزتعا ماشلاو رصم
 رهيب mes MS din, ill تيب zh اهعيج ىلع ىتأ ىتح

 اويضرتعاو Le لكى م ةينارصنلا مأ تضعتماو ابيلع اهونب ىتلا ةسينكلا

 سؤ ةنس روصنلا ىلإ ge ثعبف رجلا ىف نيدلا حالص لوطسا



 ياسا

 هيلع دفوو سلبارطو روصو Se ةلزانمل ليطاسالاب هقناعا بلطي ىنهنامتو

 pal نوصح نم ja bal ةيقب ذقنم نب نهرلا دبع el وبا
Lodel NME LUEارم  shزا  

eu, 0 ae 0 de Alكلم  Jul, fall pasىتب  Saxe 

diese 4 4x, pale pile, 45رركشالا  JRas Los coll 
 ناسلبلا نهد نم مرد ةيام نزوو pute نمو رك oise ىلع

 ours ربنعلاو كسملا نم لاقثم ةياقسو دوعلا نم الطر نيرشعو
 ةايقث ةدع حورسو ةيدنبلا لوصفلا نم نيرشعو bb ةيبارعأ اسوق

Jessنمح ىلا ناقب هرظتناف سلدنالاب روصنفملا دجوو برغملا ىلا  de, 

 هنا لاقيو ىفرصناو لوطسالا نع هل رذتعاف ةلاسرلا هيلا ىدأو هيقلف

MIEكيد  le Aديمو  JE Jah Bt 

 هللا نيدل. رصانلا بقلتو sage ىلو دمحم هنبأ هرمإب ماق روصنملا كله امل

 بأ رزوتسا مث صفح ىبأ a al نبأ وهو ناجوي نب ديز M رزوتساو

 ىبأ ديسلا نب نسم ىبا ديسلل دقعو صفح ىبا. يشلا نب دمحم
 ET نيعستو تس ةنس ,del اهنوش ىف AW ضوفو ةياجب de صفح

 نم نسحلا ىبا ديسلا عوجرو اههحاون ىف بارعالا داسفو ةيقيرفإب ودعلا
 صفح est نب ديز D ديسلا ذفناف ةيناغ ىنبأ مامأ امزبنم ةنيطنسق

ous diنب ديعس ابأ ذفنإو اهروغت دست نيدحوملا نم ركسع ىف  
gaنصح ىلع كلذ لالخ ةيناغ نيا بلغتو هل افيدر صفح ىبا  



 يب ريب رب

 ةصفق يباب Sr ةلورك op نميعستو نامت ةنس سوسلاب راثوإ ةيدسملا

 ناك tabl 9 Jai ' هعوج, اودنتقف نيذحولا ركاسع هيلا رصانلا حرسف

 اهربخ نم ولقن ام .ىلع ةقروهم 3:

 ةيقيرفأ ىلا ىيحيو ىلع هناوخأ لصف ا قاحا نب دمحم نأ اهربخ نم ناكو

 لاقتعالا نم حرخو ةيشاحل ضعب دمحم لخاد kb plal ةقرويم ىلع اولوو

 ss ريتربرلا نبأ عم اهب تعبو روصنملا ةوعدب .ماقو ريتربرلا Lol وه

 كلذ نع دمحم ىباف ةقرويم كلهل عماج نب ىلعلا ىبأ عم هليطسأ روصمملا
 هباجاف ports ىراصنلا نم دنجب ددملا ىف ةنولشرب ةيغاط لسارو

 نب دمحم اودرطف روصنملا ةيداع ,Lan كلذل ةقرويم لهأ هيلع ضقتناو
 كتعبف ةنيطنسق ىلع وهو We كلذ غلبو نيفشات sal يلع اولوو قاحأ

 ds نيفشات ,ble دلبلا لهأ ضعب Mahé ىزغلاو هللا دبع هيوخا
 ىبحي عم À عماج :cel عم ble هلوطسأ روصنملا تعبو هللا دبع

 ىوقو اريغك اقلخ نم اولتقو منم اوعنتماف ىرربلا عهاربأ ىبأ gl نبأ
 كاوا Le y dote Elton ةيسنا كلذو: هزم
 لزخغاو alé صفح cool نب ديعس ىبأ as ىلعلا ىبا ديسلا هع عم

désنيفشات هوخا  Gilةونع دلبلا لخدو  edit,فرسصناو لققو  
 eu ىلو م ىرحلا هللا عاط نب هللا دبع ىلوو شكارم ىلا ديسلا

 ىبأ ديسلا دعبو رجلا ةداؤق de» هللا عاط نبأ Jess ديز ابا ديسلا اهيلع

NSابملو  | Freeوبأ رق .نموملا دبع نب صفح ىبأ ىب هللا دبع وبأ  CE 



cé il 6 

Liu Lies 

 دمحم ىبأ ةيالوو Lake ةيناغ نبأ بلغتو ةيقيرفأ ربخ

 ةيراابا ديلا el Los das il ةيناغ نبأ el ىوق small كله امل

asروصنملا نأ لاقيو ضفح ىبا نب دهعس اب  et S LAN,ةيقيرفأب  

 ىلا تعبو Lys هلزانف ةيدبملا ىلا هعبتأو همزبف ةصفق ىلع وهو هدصقو

al50226 هلوطساب ددملا ىف سنوت  adكلاش ميلا دبع ىبأ  

 ةيدبملا ىلع ىلوقساو dale ضبقتف هيلا جرخو هنماف ةيناغ Lol نم ىنامالا

diهع عم رجلا ف هلوطسأ رصانلا تعبو 45, ىنميعستو =  a!ىلعلا  

 ديسلا ,es ail ةفيلقل di الا هنكم الو ودعلا نم rad Lil ail مب .مكلا

 مم



ME 

 ةيدبملا  desنبأ رابخأ ىن هرابخا ترم دقو سلبارط لع بحاص ىزغلا شقارق
 نيعستو عست ةنس سنوت لزان 4 ديره دالب ىلع بلغت 4 ةيناغ

 , Lilقفنا ىتلا ةقفنلاب سنوت لها بلاطو ديز ىبا دمسلا ىلع ضمقتو ةونع
 , Luكلذ ىلوتو باذعلا ميلع  Rasىت كله ىتح روفصع ىهأ هبتاك

  Léoمتاتومب نم ريك  Àةيرامبقشو ترزنبو ةنوب لهأ هتوعد ىف لخد

d'en, سلبارطو سباقو سقافسمو ةسهتو hat Gal 

 قرضو ةيقيرفأ لاعأ  Jaiىنابعلا ثطخحو  LSهأنركذ  sas 8ىلو مث

 ىلا ضينو ىزاغلا هاخأ سنوت ىلع  dueراغيد ىلا ىلا ممرغاف سلبارط
Hal, ةيقيرفإب حربلا ةرقك رصانلاب لصتاو سنوت ىلا عجرو 'نمترم 5, Ke 

 نيدحوملا رواشف هتضبق ىف ديز ىبا ديسلا لوصحو ابيلع ةيناغ نبا
his) à يملا نب دمحم وبا al, ةيناغ ىبا dilué أو متناف هرمأ ىف 

00 NME EE TEE 
LS ىبا نب ىبحي ىبا رظنل رجلا ىف لوطسالا تعبو ةياقسو ىدح 

 ( F0ىزاغلا نب نع عم ةيدبملا ىلآ همرحو هتريخذ ةيناغ نبأ تعبف

 ملماع اوجرخاو ةيناغ نبا ىلع سلبارط لهأ ضقتناو ىلع نب دمحم ىبا

 اهمهقاف ةيناغ نبا مدصقو ةهناغ نب ىلع نب دمحم نب ىزاغلا نب نيفشات
  Les Wasنم اهب ناك نم اولتقو اهولخدف سنوت ىلا رصانلا لوطسأ

 ةيناعغ. نبا عايشا  Gaysةيدبملا لزانو هزجعاف ةيناغ ىبأ عابتا 3 رصاغلا

ste همقلف ةيناغ نبا ءاقلل صفح ىبا mal نب دمحم ابأ تعبو 
JE see y خفلا هلماعو dll نبا هبتاكو ةرايح هاخأ Ji, هب عقواف 

Jet نم افلا رشع ةينامت ذُمموي هركسع ىنم ٌمانغلا تناكو Ja نبا 

 لاملا  ehلاقتعالا ديز وبا ديسلا قلطاو هدلوو هلهاب اجنو ةلالاو ىترخلو

 دي ىنم ةيدبملا رصانلا مست مث ةموبلا دنع هلققب هسرح م نأ دعب



 مب ريب

 هطرش لبقف de Gb GR نأ ىلع ىناكلا جاحلاب ىفرعملا ىزاغلا نب ىلع

 LAS ral ss oups a Ang de عطر كسي را
 نع رصافلا شوق مث هركذ ىتالا باقعلا موي ىف كلهو هقوف ال ام بيرقتلاو
 هللا دبع سلبارط des تريلا رومغي نب دمحم ,Le Jeu ةيدبملا
 هاخا حرسو ةياقسو تالث ةنس ىلا ماقف سنوت ىلا غجرو عماج نب مهاربأ نبا

 SU, that) ot عابنال Les نم ركسع خف !dé ىأ ديسلا

 ةقيوس ىلا اهوزواجتو ةسوفن لابجو ةطامطمو رمد ىنب اولصاتساو سلبارط

 ليك دقو سنوتب رصانلا dust ىلا مب Glét وبا ديسلا لفقو روكذم ىنب

siبرغملا ىلا ليحرلا ىلع مزمعأ مث  Al gelدمحم ىبأ ةيلوت ىلع  

 كثسعب OÙ di عنتماف هيار ,Late هتلود يش OS صفح ىبا ill نب
 ميقي نأ ىلع كلذل باناو tas ربكاف ىسوي هنباب كلذ 45 رصانلا هيلا

 HS م < ناو Gale Su ام لالخ Les ىنمينس ثالث ةيقيرفاب

 as شكارم ىلا رصانلا عجرو هطرش لبقتف ركسعلا نم due مقي

 لاغشالا de Jap ديز نأ نبا زيرعلا دبع مدقو ةياقسو عبرأ ةئنس (ED ىف

 دبع ىبال اقيدص GS عماج نب ديعس وبا ةرازولا de OS نمتوذعلاب

 نب done نب عمبرلا وبا ديسلا )395 as sl نم هعجرم دنعو زيرعلا |

 صفح gl نب نسف وبا ديسلاو Libé, lus بحاص نوملا دبع
 لبق نم ةياجب ىلو اذه عيبرلا وبا ناك دقو ةياجب بحاص نوملا دبع نبأ

 dans de ee Se سول ل 2
 Lodes (mg dau 5 عمبرلا وبأ ديسلا اهددجحو li اهباصاف لبق

 JS on 08 دعبعلا نإ هلل باها سس
 ,chi نيدحوملا ركاسع ىف ناسملت ىلا لصوف نسحلا نا ديسلا نم

 ديسلا لققو نودحوملا ضفناف كلانه ةيناغ نبا هملا فحزو اهراطقإب



 سرس

 Suns Lai ساق نم ءايركز وبا au عرسأو ناسملت لها eo نارع وبا
 ىف هحرسو ىاسلتا كع ناجل ني دايز es رصانلا دقع ام لالخ مسوفن

 هعمو Las sl ةيصاق نم هناكم ىلا ةيناغ نبأ رفو اهب لزنف ركاسعلا

 حاير She نم هرمغو حاير نم ةدواودلا يش طلبلا دوعسم نب دمحم
Lie, laual Liا وج  

 Gel نب ريس منع عجرو سلبارط تاهجب اوقحلو مميديإب امو متالخحم
 ةقرويم ةريرج ىلع رصانلا دقع ةنملا هذه ىنو نيدحوملا ةوعدب اذخأ

 دبع eo ديسلا نم هب لادأ نابع ىبأ نب نسحل ىبأ,نب cas ىبال

Allنارع ىبال ةيسرم ىلع دقعو ةيسنلب ىلع هل دقعو صفح ىبأ ىب  

 ال D load el نب
 ,Me صفح ىبأ نب ىدوم ىبأ نم هب لادأ نايج ةروك ىلع ديز ىبا

 ىبحي ىبأ نب هللا دبع ىبالو ةيليبشأ ىلع فسوي نب مهاربأ ىبأ ديسلا

 5555 ام ناك Mal blé لع (صنحلا ىبا يشل 5

SL 4 #3 هرابخأ 

 اهب رقتساو ةيليبشأ لصوو () عست Lau شحارم نم جرخو dillé هيلع

 ةعلق 0 شنوفذأ Lol دالب دصقو ةيليبشأ نم جرخ مث ورغلل دعتتسأو

 سداق نب فسوي Les حابر ةعلق ةيغاطلا لزانو هقيرط ىف (2 Ab ةرطبلسش
et le ms.E Àلدا  Le ms. À porte à le ms. Bعبس — )2(  La bonne leçon me paraît être(1)  



pv 

He jLus dass ri ىلا لصوو لورغلا ىلع هحلاصف هقنفحب sal, 

 عمضوملا ىلا ةيبعتلا  il, ailةعتسا دقو  dal 4ةييعاط دءاجو

 ءالب موي ىف اوفشكناو نيدسملا ىلع ةربدلا تناكف هسفنب |اددم ةنولشرب

«ls نيكارم لا اعجار St, ةياقسو عست ةنس رفص رخآوأ صيمكتو 

er ds نبا BL 88 reste ol ls eee ةمسلا نم نابعش 

  SEPىومل  Le) JS ei des ol Liكلذ لعفف ىنمدسملا ىلع

Rail ىنيلسملا دالب ىلع ةراغالل AUS دعب سلدنالا ىلا اوعجر 5 

 وبأ ديسلا  LSدبع نب صفح ىفا نب  wellممزبف ةيليبشأ نم ابيرق

 سرفلا نبأ ةروث

 sil ut ةقبط نم سرفلا نب نهرلا دبع نب محرلا دبع ناك
 Se ىتح Le ملكتو مايالا ضعب ىف روصنملا سلجم رضحو ربملاب ىزعيو
 روصنملا كليم دعي 3 ةدم ىنتخاف سلجم نم جرخو هدقع ىف هتبقاع

 do هلوق ىف دارملا ىناطعقلا هنأ ىداو ةمامالا لكنأو ةلورك دالب ىف ري

 RE دووم نامت ES Dé ىتح ةعاسلا موقت ال dus هيلع هللا

 رعشلا نم هلبسني Le ناكو تيدا رخآ ىلا روج تيلم ايكالدع اهالي هأصعب

 JU تداحلا عوبقول اوبهات ىلع نب نيوملا دبع ALAN اولوق

 لودلل بالغلاو لوقلا ,are, L'ile ناطخ ديس la دق

 Je معلا رجب ,Al رمالب pale ومو des LL ىاغلإو
 ليلو غسيرلا لصا لذاخ هلل) seb هللا هرسما اورداسبت'



HA 

 لتققو هومزهبف شومجلل هيلا رصانلا ثعبف  Gaussشحارم ىلا هسار

 اهب بصنف

LJ5 ىدحأ ةنس فسوي هغبأ عيوب رصانلا دمحم كلم eتس نبأ وهو  

 نيدحوملا ةخيشمو عماج نبأ هيلع بلغو ll رصنتسملا بقلو Liu ةرشع

 ةيقيرفا نم صفح ىبأ ill ني دمحم Qi Las ترخاتو هرمإب اوماقف
 ,Joel عماج نبا ريزولا نم ةلواحملا تععقو [À air نس مغصل

 JM نع رصفتسملا لغقمتاو هتعمب تلصوف ديز ىبأ نب زيرعلا دبع
 01 Sul يقعد هكلم ele de ةداشلل ,axe بابملا هيضتقي.ام

 ىلع دقعو يغترملا وبأ وهو ساف ىلع رهاظلاب بقلتو روصنملا ىخأ ميهاربأ

 Je le cuil ىلوتساو Jill قاكتا با ديسلا (4x ةيليبشأ

 A راغتلا نبا ,du دقوو سلدنالا ةيماح pos نودحوملا اهذخا ىتلا

stكلهم دعب ةرازولا نع عماج نبأ نص مث هدقعف مسلا ىف عماج  

 «ds 0#( ىبحي M رزوقساو ناجوي نب ديز ىبأ ةياعسب ديز ىبا نبا

 انآ لزعو هداعأو عماج url نع (es مث 3( ندا لع انآ لاعمالا : جاع

 ةيسرم ىلأ هقعبو روصنملا نبأ ديعس يبأب ناسملت ةيالو نم ناجوي نب ديز

 ونغب رهظ où ىلا ةعداومو ةنده ىن رصنتسملا مايا ترقسأو اهب لقتعاف

 ىف مهاربأ وبا ديسلا ابيلاو ميلا جرح ةرشع ثالث du ساف تابجب نيم

 نب دمحم ىبأ كلابجربخل لسمو رق هوقلطأو دوفرع Gas سوا هومزهف نيدحوملا عومج
 ,{La ناكو روصنملا اخا ىلعلا ابا ديسلا اهيلع des ةمقيرفأ بحاص صفح ىبا



#4 

otblull ةصاح, yste Lol ةياعسب ةيقيرفأ de des لزعف ةيلمبشاب 

sal4 روصنملا hىلا ساف  tiensدوقاسو هيلع اوضبقتف لاملا مل لذبو  

 فورعملا دمحم gi همحل رصنتسملا دقع ةرشع عست ةنس ىنو لققف هيلا

 وكيت م ASS رومالا

jaiروصنملا ىخا عولخملا ةلود نع  

 ةبلاطمب رماو رمالب ماقف روصنملا خا دحاولا دبع دمحم ىبا دهسلل اوعيابو
 das il ىلع ةيالولا ديدجتب ىلعلا ىبأ هيخال بتكو JUL ىفشأ نبا

 ةيسرمب JU ناكو هتافو لبق sat رصنتسملا ناك LS ةقرومم ىلا هبرغيل

 ىلعلا وبا هتوخأ ناكو لداعلاب ىستو هسفنل اعدف هع des ىف أددرتم

 ral ةقلام بحاص cage وباو ةطانبغ بحاص نسحل وباو ةبطرق بحاص



mé. 

 well دبع نب صفح ىببأ نب دمحم هللا دبع ىبأ نب دمحم وبا ناكو ارس
 ىبا نب عحيسرلا ىبأ de عولخما ,dis نايج cale ىنايبلاب فورعملا

 PT ةبطرق باح alt بأ عم فحزو لداعلل عييأبو ضقتناف ضفح

aةيليبشا ىلأ لداعلا  Lesىف لخدف عولخاو روصغملا وخأ زيرعلا دبع  

fôsesهللا دبع ىبأ نب ديز وبا ديسلا عنتمأو  atىع ىنايبلا  dus 

 Laos ةيليبشأ ىلا ةيسرم ىم ندامللا جرخو عولخما ,dell, dus لداعلا

 de نودحوملا 6 شكارم ىلا jai خلبو os ul ىا عم

 وبا ةتاتنه رمإب ماقو ةروكسه ىلإ هبيرغتو عماج نبا لزعب اوردابو عولخما
 نب ,cu Mes je صفح ىبا نب ديبشلا ىبحي ىبأ نب ىبحي ءايركز
 ل 1 ais خالل NU 2 LI ىلع كاعبو" ىلع

 نم هيلع لواحي نأ ةروكسه ds نيح عماج نبأ dl رسأ ناكو
 ay (es ىدحأ ةنس عيبر ىنخ Se لققو هر & ملف كلانه

 لدانقلاا ىلإ مممعيب نودخوملا

 ةصقب ديرشلا ىب ءايركز )1( ىبأ بقاعكو لداعلل نيدحوملا ةعيب تغلب امل

 ةسايبب هسفنل ,Les هيلع ضقتناف ىدايبلل هريمغت كلذ ىراق عولخما

 هيلع عنتماف sad ىلعلا U هاخأ ثعبو ةئاششب Jess رفاظلا بقلتو

 تفلتخاو Les هيلع عنتماف صفح ىبا ai نب ديعس ابأ هدعب عبو
 ةيسرمو ةيليبشا de ىراصنلا ةراغا نرقكو لداعلا de سلدنالاب لاوحالا

(4) Je lis عل 



 رس عا

di VAE essرمأ مظعو ةتبس  DSi salىلع ىراصنلا هرهاظو  

4eةودعلا ىلإ لداعلا 26  disىلعلا ابا هاخأ  deسلدنالا  DJ,ناك  

 دشناف كلاح قيك هل

LPC Lie OCR UE 

  ENSEةيعيص| مالو كل  SNSموديقلاب هنع (ىار ديرب تلا

  Jessةيانع ناجوي نبال ناكو مج ومش نبع يعم اهب ماقأو الس ىلآ

 نب لالبب صاصتخاو  lagمدقم نب  salنومرسج نبأ لقاقتف طلقل

 لوصولا نع نايفس رهما , LU Julشحكارم ىلا لداعلا ردإبو نامفسو

 نبال رمغتو صفح .ىبأ.يشلا نبأ دمحم ىبأ نب ديز.ابأ زروتساو اهلخدف

Le ىلع نب coupes ديبشلا نبأ ةلودلا ىلع بلغتو هنطإب دسفف ناجوي 
 ةروكسه تفلاخ 5 كلفهتو ةتاتنه , LUEىف اوئاعو  lsحرخو شكارم

Sue لداعلا مهلا ذفناف ةلاكد دالب اوبرخل Le نغي ملف er ىبأ Rd) 

 ناك ىذلا ومو صفح ىبا يشلا نبا لمعامسأ نب مقاربأ رظنل نيدحوملا نم
 منهن هركذن ايك ةيقيرفإب دمحم يبا يشلا دالوأ عزان  Jeنبا جرخو

 اهنفتاف ةروكسم |ةيعفادسم, دام اهل تاست را سل ار ا ا .
PR EE نمل يسبب نس ا اللا 

  | Lastدومينو رصقلا هملع , Jaلداعلا  lisرطفلا مايا  Luعبرا

AN 



 هب عوب

pddهل رصانلا نب ىبحي ةهازمو روصفملا نب نوماملا ةلود نع  

 هرمأ ىقالتو هيخأ de برعلاو نيدحوملا ضاقتنا هغلب امل نوماملا ناك

D CN les Lila) du Les 
 ll نم هانمدق ام ناك 3 سلدنالا قست ,deuil بحاص ديز وبا
 ASS RL هيخا نبا ىيبجل متعيبو رصقلإاب هلققو لداعلا ىلع نيدحوملا

 ةراغلا ىف برعلأو ةروكسه لخادف ةلودلا داسفا ىلع لعو bu ىناجوي نبأ

 نبأ ريبدتل ديبشلا نبأ نطفو نيدحوملا ركاسع اومزهو شكارم ىلع
lesعلخل هانركذ ايك همعتعم ىلا رصانلا نب ىيحي حرخو هرادب هلتقف  

 دبع و بأ نسحلا كلذ ربك ىبوتو نوماملا ىلا متعيبب اوقعبو )0 لداعلا نودحوملا
 نب ىيحي ىلا مربخ غلبف صفح ىبأ نب صفح وبا ديسلاو رغيرغلا هللا

 عيابو مولتقو نيشعو تس ةنس شكارم ىلا bé ديهشلا Gel رصانلا

callساف بحاص  cale,بحاصو ناجوي نب ديز ىبأ نب دمحم ناسملت  

 ,(ae ساطالا نبا dal نبا ةياجب بحاصو روصنملا نب couxe وبأ ةقبس

 US A Lu ايناس تالذإ JS .ةيعيرفا "بسام
 ىءايبلا ىنحزو ةسامدلجتو ةيقيرفا الا رصانلا نب ىيحي ةوعد ىلع Ge مو
 ,all ىوماملا اهب لزانف ةيليبشا ىلا فحز 3 اهكلمف ةبطرق ىلا
 ممزبف نمدلسملا نوصح نم اهريغو ALL نع هل لون نأ دعب هعم

 نصح ىلا اجنو هب اوراقف ةبطرقب ىسايبلا قحلو ةهليبشا ele ىوماملا
 ةيليبشاب نوماملا ىلا هسارب ءاجو © كروبي وبأ هريزو هب ردغف رودملا

àنب دمحم رأت  consنم ريتكلا ىلع ىلوتساو ةيسرم كلمو دوه نب  
 (4) [Je crois qu'il faut lire SLI نب ىيكي — )2( On lit dans le ms. B كرويم



 مب عر

 عنتماف هرصاحو ىنوماملا هيلا ,ins هرابخا ىف هانركذ LS سلدنالا قرش

 امل je ىلا نيرشغو تس Lau حرخ à ةيليبشأ Ji عجرف هيلع

 لاله هيلا تعبو مهتاعيب هيلا اوقتغبو برغملا لها هاعدتسا

 نم lue ةهفاطلا دقسإو هيعدتسي LU ريما oz ىب

 لهأ ردابو ةودعلا | زاجاو ىنوماملا هنم ابلبقت طو مش ىلع sx ىراصنلا

 نوماملا همزيف رصانلا نب ىيحي هضرتعاو دوه نبال dal ةيليبشا

bel ORليص ينك قلم  Liu 
 ممتالعف يلع ددعو نيدحوملا ةخشم رضحأو ةرسضملل نوماعلا لخد 3

 مسا as نادلبلا ىلإ هباتك ردصاو Alu منايعا نم ةيام de ضبقتو
 ةيريبلا La ةالصلل cod 3 هيلع يبلاو ةبطالو ةكسلا نم سد,
 ىتلا ننسلا نم كلذ ,sas دمحل هللو جصا وهو رجخلا عولطل ءادنلا ةدايزو

 نع A زعواف هوانبأ Lys ىلع ىرجو سوملا دبعو ىدبملا اهب صتخا
 كلذ ىف sl موصعملاب ىدبملا مامالا مفصو ىف Rale عمشو هلك كلذ

sl coulةشينكلا ءانب ىف هعم نيمداقلا ىراصنلل  giteىلع  

dbieshe rie 0عرمرم  aneىلع  na}منخل  
 عيبرلاوبا ديسلا ,Jus رطق JS 3 ةماعلا ملتقو نيدحوملا lu اهغم
 LS قا رممالا sarl Gba املاو 455 يرمالا ناك وو سيم 1
 عبس Le dll علخو ةيقيرفب صفح ىبا Al نب دمحم dl ىبأ

aies (yesديسلل  colىتاضرحل دمحم هع نبأ نارع  «) ىلع léعم  

 dif sas allées SRE لا ل سل كا
 راوسلب ,pus تيصنو هعم ناك نم paul كلذك ةيناث مث مزهناف
 de صقتنأ مث ,Luke ةغرد دالبب رصانلا نب cs قحلو ةرضلإ

 )1( .On lit dans le ms 8 ىنأاصرلا



 مس عع

 ىوماملا حرخ ديوملاب ىستو ةتبسب هسفنل أعدو ىسوم وبأ دوخأ ىنوماملا

 اوم صاح ةتالكمو 556 ىب لئابق نأ هقيرط ,ul شكارم نم

 ةقبس ىلا ,él « ابلماع مسحو Gil راسف ابيحاون ىف اوثاعو ةسانكم
bleةقالث  rtدوهخأ دقسأو  |# users «ausهدماف دوه ىبأ نيلذفألا  

altلاهو  Le sh aa el A LOL ge ee ١ 

 ةتاتنه يش ىنيدونأو نب ديعسوبأ معمو ىسمع نب نومرج RES نايفس
lite,علقاف ابيف  sellديري ةتبس ىع  sadىداوب هقيرط ىف كلهو  

 ىف ىوموبا ديسلا خا لخد هعالقأ نير نيئالث ةنس ختغم عمبر را
dellهلاداف ةقبس نم هنكماو دوه ىبأ  Lie 

all نب ديشرلا dis نع jai 

 هيبأ نوم ,bas ديشرلاب بقلو دحاولا دبع هنغبأ عيوب ىنوماملا كله امل

 نأ دعب مقيرط ىف رصانلا نب cas ميقلو شكارم ىلا ريسلا اوذغأاو

 dns ىم AS JS هومزبف نيدوناو نب ديعس ابا ile ىلقسأ

 اوماقتساو هيلا bas à ةعاس هيلع اوعنتماف sl ديشرلا جس

 نم لح دعس دمحم gl ديسلا هع du ىف لصو ناكو هتعيب ىلع

 ةرضحلاب ذهشرلا رارقتسا ses دقعلاو ,ME رببدتلا هيلا SES, Ke ةلودلا

Je,ىنوماملا دالوا نم هدنع ناك نم ةركاسبلا ريبك طيراقو نبرع هيلا  

 ةمسسب أومققسأو مب اهلها ةروث دنع ةيليبشا نم اوءاج ,dial ديسلا

 ةتبس ىلع دوه نبأ ءاليتسا دنع ad ىلإ ابنمو conne ىبأ مع دنع

 )1( 11 faut sans doute lire اهللع

ins. “on al. ee) D SE ou oo 



 رسب عو

Lasهيلا دوعي ال نأ ادقتعمو نوماملا نم ارذح طيراقو نبأ ن أكو ةروكسبب  

 نم ةاسوب قلتعأو هلبقتف ديشرلا ىلع مدقو دلولا do ةباصعب متذقف
 ديسلا كله الو LU ريبك ناديه نب دوعسمل ,des دعس دمحم يا ديسلا

 ةوعدب ذخاو CA هجو قشكو همعتعمو هموقب طيراقو نبأ قحل دمحم وبا

casةنس ديشرلا ميلا ضهنو نيدحوملا لئابق هل رفغتساو رصانلا نب  
 ميلا دعصو سيردأ ىلعلا ابأ هربص ةرضحل ىلع ىلقساو نيثالثو ىدحا

Jiعقواف  caseقحلو مركسعم ىلع ىلوتساو ةجرره نم مناكم هعوجو  
dulkau asنم ريتك هل ىنماتساو هترضح ىلآ اعجار ديشرلا افكناو  

 ناكو هترضحب اوقحلو منماق رصانلا نب ىيدي عم اوناك نيذلا نيدحوملا

freهرثأ ىلع نوقابلا ءاجو ىهمدكلا ءايركز نب ديعس ناقع وبا  

 ىختيملا وشو نم يزال كلارا ناك امهداط هلع راو سر
 فسوي نبىلع نب قسوي نع الوسر ىللفهتلا ىزعي نب ركبوبأ Ras مدقو تديعاق

 ىلا اعجرو زومع نب dde ىبا نع us ىتاتخبلا نكيز مي نب nets Jess يش
 AS à رصانلا نب ىبوم fee مدقو ةرسغملل de امدقف لوبقلاب اهيلسرم

 ةوعدلا موسر ةداعال اوسناو ءايركز ىبا نب دمحم وبا مرثأ ىلع ءاجو هريبكو

 ىالخلاب ,LE نب رع هارغا دق CM ناديه نب دوعسم ,OS ةيدبملا

 Sage اوناك طلخا نأ لاقي هعوج ةرثكو هسابب الدم ناكو اهنيب ةبععل

 ةعاطلا ىف ضرمف دوشحلاو ,SU لجرلا ge افلا رشع ىنثا نورهاني

 انيكمت ,AL ممضأرمعا gel نيدحوملا ,paie Le LI ةدافولا نع لقاغتو

 فروسصصو هنا عدتسا ىن ad ديشرلا لعاف ةلودلا ىف تاقشلاو .ةقرفلل

 ناديه UM الخ ىتح دمحم Qt ديسلا هريزو رظنل ةحاح ىلإ هركاسع

sdهمدقتساو بيرلا هع بهذو  Extةيوعم هعم مدقو ةرضحلاب قاحلا  

 نادمه نب دوعسم ىدتساو dl لققو هملع ضبقتف طيراقو نب رع مع
AV 



 مسن عا

 دعب ذمتعاس اولتقو هباككا cles هيلع ضيقتف ىيدحلل ىنالخل dt ىلا

 هركاسعو هزيزو مدقتساو Rai هسفن ةجاح ديشرلا ىغقو ةعيهو ةلوج

 نب ىبحي pale اومدق مموق ىلأ ملقم ربخ غلب املو اومدقف ةحاح ىم

 هومدقتساو ىهحي ةوعدب ,Lis ىاونلا رئاس ىلع اوبلجاو نادم ىنب لاله
 راصحل اوفحزو طيراقو نب رع كلذ 3 ملخادو ءارصعلا ةيصافب هناككم نم

 نبا عمرف نالولي نب دمعلا دبع fes Al ركاسعلا ,cas ةرضفل
 مقافتو اولققف ىراصملا دنجب طيحأو اومزيناف رهاسعلا نم هعوج ىف طيراقو

 نيدحوملا Jus ىلا pd ىلع ديشرلا مزقعاو تاوقالا تمدعو ةرضحلاب رمالا

 شخارم de al دقشاو اهكلمف ةسادج ىلا ابنم راسو اهيلا جر
as Lait,ةروكسه نم هموقو رصاغلا نب  LI,مرثأ ءاسو  Lys 

 une ou لوح كيغت
 دصقب Luke نم ديشرلا جرخ نيمثالث تالث ةنس ىو ةفاح JL بقلملا

 ما ىداو زاجاف نايفس نم هموقو ىسمع نب نومرج بطاخو شكارم

 SF تمزبذاف ناهيوفلا ,HA هعوج ىف ىمحي ههلا زربو مدر

 طيراقو نب ىمحي راشأو ارفاظ 5 ed ىلا دهشرلا لخدو pus لققلا ركسأو
 LS هتوعدب ذخالاو سلدنالا كحلنم دوه Lol خارصتسالاب اطاخل ىلع

desاوقعبو ىيحي  cos PSS)كلانه ريقتساف طيراقو نبرع ةبدع دوه  

 ديسلا هريزو حرسو سأف ىلا راسو هماما LU رفو شكارم نم ديشرلا حرخو

 ;ei امل رصانلا نيردبع 2 ملاومأ ةيابجل زازافو ةراغ Jos ابأ

dress LLىف هيلع اوطتشصاو ةرصنلا هودعوو هوراجاف لقعملا برعب قُل  

 ديشرلا ىلا هسار قمسو ىزات تاهج ىن هلامغاف عنملاب عضعب ىساو بلاطملا

 زيرعلا دبع نب ىلع ىبا اهب هبئان ىلإ زعرو شكارم ىلا همعبف سافب
 256, مداعلا يش ديز نب نسح متو هلاقتعا ىف اوناك نيذلا برعلا لققب



 مس عاب

Lt ob,رماع  Lesافكناو غلققف رباج ىنب  bel,ةنس هترضح 4  

 ىلع نيدوسناو نب دمحم يأ Less بحاص ءاليتسا هغلبو نمئالثو عبرا
 ET ابيلع ىلقسا Lulké نم لصف ال ديشرلا ol كلذو ةساملج

 وهو شيندرم ىنب نم LU نبأ Raul ىكلفبتلا ىسوي نب ىلع نبا
«ssشيندرم نب دمحم نب مقرا نب  jiهيلع  we DEةجابنص  A5, 

 هتثدح sl هنم غلبو راثلا بلطي مقرا هنبا ماقو dl ىف

 ديشرلا هيلا ضبنو ضقتناف dl ديشرلا dis نم افوه ضاقتنالا هسفن

 اهصالخخسا ىت ad لي ىنيدونأو نب دمحم وبأ لزي مف نيئالث نهتنث ةنس

 نبأ ىلا لصفإ امل طيراقو نبأ ناكو مقرأ نع ىفعو re نكمت ىتح

 اهبو الس دصقو دوه نبأ لوطسأ ىف رجلا بكر ,a عبرأ deu دوه
 نسج Lau | قو Lake de + ألا فاكتت ديشرلا ربص ىلعلا وبا ديسلا

 ريسك" des دونم cpl dell bass ديشرلل ةيليلاعا لهأ عياب 45,

 sad ىلا pois لصوو ةقبس A حاج ىنب صختاو دبل نب je el كلذ

 ممرممأ اوعلخو ديشرلا ةعيب ىف مب ابلهأ ىدتقاف ةتبسب RL É أورو

 ديشرلا ميلع ىلوو ةرضحل ىلع اومدقو دوه نبا ىلع اهب رماغلا () ىتشناهلا

 نم Mais طيراقو نب رع لصو foie نم مايالو منم صالخ نب ىلع ابا
 هجيوت ناك ىنانموملا هللا دبع وبا ىضاقلا هيلع aan) مارغا ةيليبشا

A 1ىلا هقعبو طيراقر نبا نم منكما  SE 
 نأ دعب ةروكسه Le بلسصو ,Je رومزإب هلقتقعاف هلسر نم دفو ىف

 ءاسور ديشولا مدقتسأو ةقبسو ةيليبشأ كفو فرصناو لبج للعت هي نيل

pale years LUIتعبر  ceمما ف مءايحإو ملاح ارحابتساف  Jar 
dieىفو مرباد عطقو طيراقو نبأ معم لدتقو  disتلصو 40( تس  

(1) Le ms. B porte ىتشنابلا 



 مس عم

 دوه نبأ ىلع سلدنالاب رماعلا رجالا نب رصف نب ىسوي نب دمحم ةعيب

 ىف نيدم وغب رشقناو برغملاب ةنتفلا تدتشا ,als عمس ةنس ىنو

«Li,راغزإب حاير ملتاقو  volée fa,ونب ممزهبف رصن ىنب  PS, pire 
 ةنس ةساملج .نم نيدوناو نب دمحم LI مدقتسأ ديشرلا ناك اعيرذ الق

 all ضرأ نم اههحاونو ةراغو ,Like ساف ىلع هل دقعو ,Dai سم

 (Cie مث هومزهف fall فحز برغلاب نيرم وني رشتنا الو كلانه ناكف
 ohne دقشأو sad ىلا عجرو aveu file ىف MEL هومزبف ةغلاثو ةيناث

 fe ةماه ىنبل ةواتالا bel ىتح ةسانكم ىلع ,dl برغم اب نام ىب

 نيثالثو عست ةنس ىفو اهمحاون ىف مثمع لصتاو كلذب ركسع ىنب اوفساف
 ريع وهو 5sLuJ ضعب عم هل alt 4( ىتانموملا ىبأ هبتاك ديشرلا لق

 لوسيلا طلغو هطخب هملا هباتك ىلع ىقو روصنملا جازيزعلا دبع ىبا
 ديشرلا ةافو تناك اهدعب نيعبرا deu ىنو ةفيلخلأ رادب ابعفدف ابب

 هتقول رو هاملا نم Pal هنأ لاقيو رصقلا 8) زئاوح ضعب ىن اوعز افيرغ

 نو.مأملا نب ديعسلا ةلود نع 7

 نيدوناو نب دم# يأ نيمعتب ديعسلا نسل وبأ sal عيوب ديشرلا كله ال

 ىبحيو مههأربا Gi دمسلا نب قاحتا ابا ديسلا رزوتساو هللاب دضتعملا بقلتو

 ملاوما ىنصتساو نيدحوملا ةهشم ىنم de ىلع ضبقتو شوطع ىبأ
 ناكو هرمأ ىلع معومجب (réel مثج نم برعلا ءاسور هسفنل صاقسإو

)1( Le ms. B porte ىنوماملا - (2) Le ms. A porte ردازج le 8.سو le et le ms, D os 



 مس عو

 هيلع ضقتنا هقعيب ,JM هسلجم ريبك نومرج نب ىنوناك نايفس يس
ce #9نب  cmd Leةيليبشا: لها :كلذكو: ةعبشا بحاض   bals 

 هللا دبع ,dal هيلع ضقتنا 3 ةيقيرفا بحاص ءايركز ىبارهمالل اعيج

 ets هل اهرسا ديشرلا des موي هنم تناك ةلاقمل ىيروبلا ءايركز نبا

 نايز نب نسامغي ةيده ةنسلا هذه ىف هتلصو 3 ءاركز يا ريمالل

 ىلا كلذ بيسب ةيقيرفأ بحاص ءايركز وبا ريمالا ضينف ناسملت بحاص

bats8 ركذن اهسح ىنسأارغيل ابيلع دقع مل ابيلع ىلوتسأو  sua 

 نيعبرأو نيتنث ةنس برغملا دالب ديبقل شكارم نم ديعسلا حرخو
 كلف Les هركسعم ىف هيلع ضبقتف ىويمدكلا ءايركز ىنب ديعسل رهغتو

 rare le او 5 بطرلا دوعلا ديعس وبأ هعمو ديز وبأ هوخأ رشو

 يرزبلا هللا دبع ابملاو al, Lie دصقب لحتراو شكارم ملاوما

 لاا Jalss ces) LS ous tes عانتمالا افالم

 لققو Joss ابل ديعسلا ىعدتساو دلبلا كلمو هيلع ةر وعلا ىف ةسالخك

 dira ges مق لع, dite ENS aie وول رن
Jus,ىنب عم ةندابملا دقعو ساف زاوحا نم ةدمرقملا لزنو ءايركز نب دهعس  

 رومزاب هلقتعأو نيدوناو نب دمحم ىبا ىلع ضبقتف شكارم ىلا لفقو نيرم
 3 لعاف نسكام نبارظنل شوطع نب ىيحيو ركازم نب ىبحي هعم لقمعأو

 du تحبو RS pale "ملا SUR قفل ونس
 Last ىلع ديعسلا هلسارو ةتاتفه هموق ىلا هاصوأ نم نايفس برع نم

 هدلوو هلهإب due نوصخح ىنم نوّيفات ىنكسبي هفعساو هل رذقعاو هنكسو

 LL, le sas هملا مفلاخو نامفسو نومرج نب نوناك ديعسلا ىلع ضقتنا ث

 gl قاحا مهاربأ ىبأ ديسلا نب قاحأ ابا ديسلا رزوتساو شكارم نم جرخو
 الس ىلع رع صفح ,Hell شكارم ىلع ديز ابا هاخأ ىلقساو روصنملا

NA 



me. 

 قمل دبع نب ىيحي وبا هل 22 [سنلا ىف ضايب انه] ةنس شكارم نم لصفو
  Calنوناك ىنلاخ ءاقلل ناقيرغلا ىءارت اذا ىتح نامفسو ارو ىنبو دشار ىنب

  ulىف هجاردا دمعسلا عجرو اهملع ىلوتساو رومزا ىلا نيدحوملا نومرج
 نايفس نم اريغك محلتساو هب عقواف ديعسلا هضرتعأو ىنوناك رفف هعابتا

 نيرم ىنبب هلف ىف نوناك قحلو ةيشامو لام نم هل ام ىلع ىلوتساو هموق
 ةسانكمب ةماعلا تراث نمعبرأو ثالث ةنس ىنو ةرضحلا ىلا ديعسلا عجرو

LPO CREME TEMPO 
pans هيلا اومعبو ةيقيرفف بحاص صفح ىبأ ىب LS; يا رممالا ىلا 

 دبع نب ىيحي ىبأ ةلخادم كلذو ةرمع نب ىزطملا ىبأ ءاشنأ نم تتاكو
Je قحل دبع نب ىيحي ابا اوطراشو كلذ ىلع غل هقافوو نيرم ىب ريما قد 

 ىلع هيلأ هوعفد  LUIمث , brelاودفوأو ميار  Rares DECىضرف

Lun لهاو ةيليبشأ لهأ تعب ةنسلا هذه ىنو هنع اوضرو ديعسلا منع 

 , as NW) fiellةيقيرفأ احجام ءايركز  Lol rssعم ةهتقيدبب صالخ

cn ةنس ىتو ىسرملا نم هعالقأ دنع قرغف كلذل داشنا لوطسا ىف du 

 عبسل ةيليبشا ىلع ةيغاطلا ءاليتسا ناك ىنيمعتوأو ( LEناضمر نم

 ام ىلا ءايركر ىببا ريمالل ةقبسو ةيليبسا لها ةعيب ديعسلا غلب املو

 نم ناك ام مث هتوعدب نسارغي ذخاو ناسملت ىلع هبلغت نم ناك

 لهاو ةسانكم لهأ ةعيب  Aieهل  abs etناسملت ىلا ةكرشلا

 ىذ ىف شحجارم ىنم جرخو ةمقيرفا ىلا مث  LSةنس نم  ueنيمعبرأو

de ىف ءاجؤو نايفس دشقخساو ةعاطلا دواعف نومرج ىنب نوناك هافاوو 

 رداس عم ديعسلا  Juilىزاتب ديعسلا لقحا املو متج نم , olدفو

  «seدبع نب ىيحي ىبأ مريمأ نع نيرم  Giةعاطلا هوطعاف , liesهعم

dde ناكف ناسللت ىل ديعسلا راس مث هل |ددم Ress نم Sue 



 سدا

 اهسح ىنيمعبراو تس Lau رفص ىن داولا دبع ىب دي ىلع تكُدْرَرْماتب

 al ىلع اولوتساف طلخا نم ةلخادمم ناك كلذ Ji لاقيو مرابخأ ىف حرشن

 هللا دبع ىلا اوعقجأ دقو برغملا ىلا ركسعلا ضفناو نوناك مودع اولققو

 ديعسلا ىب هللا دبع lus ىزاق تاهجب نيرم ونب مضرتعاو ديعسلا نبا
 هركذي LS يشق pus سارا لسنا نإ

 ES ل تار مرا

de نودحوملا عقجا Gels ديعسلا كلبم دعب كسعلا Jess 

  dassميهاربأ ىبأ ديسلا نب رع صفح ىا ديسلا  eeروويصعملا

 هيقلف الس ىم ابل هومدقتسأو , poolخايشأ هعمو هقيرط نم انسماتب

 رباج ىنب ىلع نوناك نب بوقعمل دقعو ىغترملا بقلتو هوعيابف برعلا
 هومدق هموق ناك نأ دعب نايفس برع ىلع نومرج نب بوقعي هعلو

 لخدو ميلع  5 adديعسلا ةيشاح ىلع ضبقتو سنوي نب دمحم ابأ رزوتساف
  Les 3قيرط ىلع اذخا لفلا ىنم قاحاوبأ ديسلا هوخأ  Lasهرزوتساف

 دبع نب ىيحي وبا ىلوتساو هيلع دبتساو  GAديعسلا كلبم رثأ نيرموغبو
a post سوبد ىبا at ىلع ىا ديسلا دي نم ىزات LL, dde 

 ىلع اهدعب اولوتسا مث شكارم  Luneهركذن ايك نهعبرأو عبس ةنس ساف

  àنبأ حرخاو ىنزعلا مساقلا وبا ةقبسب رات ةنسلا هذه ىنو دعب مرابخأ

 ةيفيدأ#بحاس هاكر فا وممالا ةنرع دو هع هدم كالا لا
  Jensىنركذن اهسح ىغترلل ةوعدلا  atىرغلا ىبرابخاو ةيصفخلا ةلو دلا (

(1) La bonne leçon paraît être ينزعل أ 



 ريب ىو

 هوخاو ىساكتولا نايز نب case ىفترملا ىلع دفو نيعبراو عست dé ىفو

 املو ميلا Dé قحل دبع ىنب لاققب هورغاو نيرم se» لئابق نم ىلع

ilىلا  ltةيضق نومرخ نب بوقعي عاشا ئلؤللع  de)اهنيب  Lee 

 رييغ نم ةهزإلا تعقوو اوضفناف ميولق ىلع عجل ىلوقسا دقو نملحار

 ءىشل ةرازولا نع سنوي نب دمحم ابأ لزعف ةرضلل ىلإ ىغترملا لصوو لاتق
 ىلا ردي نب ىلع le نم رفو هتيشاح عم due هنكساو die هغلب

 اركسع ىناطلسلا هيلا Er slel رهاجو gs ىدحأ ةنس سوسلا

 نيسجو ىنيتنث ةنس هرمأ مقافتو هب اورفظي مو die اوعجرف دنهل نم

zaلاوما لجو ناسح ىنبو تانابشلا بارعأ  Jilsنم رصاخت تندورات  

 عجر 3 Lie ent نيديحوملا نم اركسع هيلا cs25; il حرسو Le ناك

 سنوي نبأ باتكو سنوي نبا ةبيرقل هباطخ ىلع رغعو هلاح ىلا ملوفق دعب
 date اعدقسا ةنسلا هذه 35 fx مث ,ss وه لقتعاف dbz هيلا

LLىلا  adوبا حرخ اهيفو ديعسلا كلهم ىف ممم ىناك امل اولتقو 5  

 برعلا'لاوحا ىقكيل انسمات ىلا نيدحوملا نمركسع ىنولعي نب نسل

 دمحم نب بوقعي ىلع ضبقلاب ىضترملا هيلا دبعو نومرج نب بوقعي هعمو

 اهب ريطو مسم نبأ هريزو ىو هيلع ضبقتف رباج ci يش نوطمق نبأ
 شحارم y ىغفترم ا جرخ ones تالث ةنس )3 نيلقتعم 5 àdl- هللا

 لسوف اهيلع نيبلغتملا نيرم ىنب ىديا نم اهيحاونو ساف عاجرتسال
diوبا مرممأو نيم وغب هيلا فحزو لولبس ىب  asةهزبلا تناكف  

 عداوو شكارم ىلا lie ىضترملا عجرو عضوملا كلذب نيدحوملا ىلع
ueريمالا نباو ةتبسب قزعلا دبتساو همايأ ماس كلذ دعب نم نيرم  

OP nn ul pepe Ua, 
 نب ىلع ميقلف كانصأ نب دمحم ىبارظنل نيدحوملا نم اركسع سوسلا



 يب رب

 نب RE gel» ىلوتسا ةنشلا هذه ىنو سوسلا ىف aval دبتساو ممؤهو ردي

 halte Sol نب قلل دبع all, dde ضبقتو ةسادج ىلع Gi دبع
 الس lé نارطقلا ىن Lab spl ناك ىتارطقلا دمكب فرعي هل ريدخ نم
 همتمدخ لهأ نيب نم هبرقو هنبم ىف اذه دمحم هنبأ Gal دبع فرصف

 دنع ٌمتجاح ىف ةكراشلاب WI لقعملا برع لاقساف 5,54 هسفن هتثدحو

 Gad دبع نب ىبحي بأ لخاد مث هيلع اولقشا ىتح fall ناسحالاو همودخم

 ضعب ىف السر دليلا ىلا هدفو مدقو هتلمجب sé دلبلا نم Like ىف

 ss «gl ىلا هجرخأو ركض نقي ىلا نال لع Shi دم# ضيبقتف ثيدحأ

cpl, dEقالسلا هناك  a deb 
Lille 4h 6 ol cosكوذاو 'هطرص هل قلحماف  ge Le desتالاجر  

 lil دمحم مجرخا Gdoue نب ىيحي وبا كله sl] ىتح نيرم ىب

 هيلع Lil, ail رذمعأو ىضترملا ةوعد عجار و ةساللج رماب ديقسأو

 حاج نب ورع اا نعبو ةيعرشلا ماكحالا ىن الا هطرش هل ىضماف دادبتسالا

 ىراصنلا نم ادداقو ةبصقلا ىف Sal تاداسلا ضعبو 5m نم ايضاق

LL usاع زا نعم  sed 6 A5, Ju fs 4 dal 
 ءانثأ نيرص LS ريمأ ,dau ىضخوملا ةوعدب ةسالجم JA ديسلا دبقساو

 ركسع ىضخرملا ميلا حرسف انسمإب طئاسب قحل دبع ىب بوقعي لؤنو كلذ

 ىنودحوملا معبتأو حمبر pl ssl ىلإ [ولفجاف نيدوناو نب ىمحي رطنل نيدحوملا

 & قحلو نيملجرلا مب ىنودحوملا Fr رباج ومب مي ردغو Rail اوعجرف

 مدت as AS pl Al لكس لرسم جب سرك
oiesنايفش | لئابق كفا, نوموح ؟ نبا  GSىبا توقعي  mt dust 

 دعب ىلعو دوعسم dal هب راثو هلققف هب صغو هموق ةساير ىف هضهاني
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 نكن مث ةلباسلا عطقل ىدصتو هتاذلب لغشو )0 ناولع نب بوقعيو كزراو
 ىباب ىكيو نومرج ىب هللا ديبع هع هناكم ىلوف نيرم ىنبب قحلو ةعاطلا

 ىلع دفوو هزجكل دوعسم هيحإب هنم لادا مث ىضترملا هل دقعو مامز

 ءارمأ نم لاله نب جاوع ىضترملا  LIىلا اعزان  dellنيم ىنبل اقرافمو

 نب بوقعي نب نجيلا دبع هرثأ ىلع ءاجو شكارم هباعحا عم لزناف

 ناكو هلققف ىلع ىبأ نب ىلع ىلا هعفدو جاوع ىلع ضبقتف نومرج

 ضبقت  desدبع ىلع  orديبتسأو اعيجج اولققف هيريزوو بوقعب نب

 ةسايربو نوناك نب دوعسم نايفس ةسايرب  CEبوقعي نب لهعامبا رباج

 ما ةعقاو نم نيدونأو نب ىمك عوجر دنع نمتس ةفس ىنو نوطمق نبأ
LL; ىلعا نب دامح رظنل شوسلا/ ىلا» نيدختولا نم ركسع جرخ ىنيلجرلا 

 , taiهعوجج مزبف ردي نب ىلع , aبرح ىلع هدعب نم ىضنرملا دقعو

nb au زير وللا ودب نأ دم 
  fsنكي مو نيمقيرفلا نمب برحل ترادف ةينارصنلا ءاعز نم بلت

 نسحو مدلج ةرقو مترك ىلع روبظ اهيف نيدحولا  RONدعق  faنع
 كلذ  CAEىنع 425 رخو  dellريزولا  esىضترلل كلذب

 رمأو همدقتساف  LIىويمدكلا ىيحكي نب ديز  LE dsl xelهقيرط  assىفو

  épais Gas Lauدبع نب بوقعي لبقأ  Gaعوج ىف  Seاولزانف نبرم

 تلصتاو شكارم  yابهف كله امايأ اهرهاطب نيدحوملا نمبو منيب

 هللا دبع [ areبرصضو هفطالو ةيزعتلاب هيبأ ىلأ ىضخرم ا تعبف بوقعي نبل

Rae لجتراو ىضرف ماع لك ىن هيلا اهب تعبي ةواتأ هل 

(1) Le ms. B porte ناونلع 



yaنع  luesهبزعتو قوتك  deنيحلارم  
 || CS هتلود ,À als Le ىضخوملا كلبمو

 SE ةرضحل نمرف cum كلبم دعب شكارم نع نيرم وغب لف

 NE هللا نبع ا ىلا نب سوبد هاب [ail ىلعلا وبأ (ve هبورحب

Laىضترملا دفع هيف ننكمت ةياعسل ىنموملا دبع نب صفح ىبا ديسلا  

 هدماف ةريخذلاو Ali ىف ةهساقملا هل ,List هناش ىلع هب اخي ساغب

 مث Lois XAL صلف de ol» نب ىلع كلا (mi ذلالا هاطعأو هترهاظمب

 رومزأ La ىف ةجاهنص رهبك كروبي ردع هملأ ثعبو رم ةروكسه

 هيلع كفوو GA دبع ىب بوقعي ke ui ىضتوم ا ةعاط ىنع افرخم ناو

 اهيلع شبقتف رباج CS L ىنوطيق نب ليعامسابو نايس م نوناك

 نوطمق نب لمعامسا لققو سوبد ىبا ىلا اهموق نمريتكلا ,Le اههلقتعأو
 ابلتم ىنوناك نب شولع رذحو مب قحلو اردات هوهأ ضقتناف هلقتعم ىف

 نبا مزبناف برسل هزجانف اهتيامحل ركسع ىن تيكب نب ديز ابا ريزولا

 نب شولع راغا شكارم ىلا نوبدوبا راسو el ةماع لتقو تيكب
 هعارصم ,de زكرو dd ةالص ىف سانلاو ةعيرشلا بإب de نوناك



Woy 

 ىبا ناش نع لفاغ شكارم ىضترملاو نيتس Que ةنس بلخدو

 SLI باب سوبد وبا دصقف ةيماخلو سارح نم ةيلاخ راوسالاو سوبد

sl jpنم  gas de Les allieةليعا  dat} ovni,اهب  
 ىبوكلا ولعي نب ديز وبأ ناريزولا هعمو ىضترملا رفو لوبطلا باب نم
 متعاطب bre دق ,pl ةتاتنهب Li ىتاتنبلا زودع نب coupe وبأو
 هيلا عزن ناك ىناكتولا زادكز نب des هقيرط ىنرمو ةويمدك ىلا لحرف
 نمم ىلع هعم Jess ىضترملا هب لزنف دعب هيلع دفي مو هموق نع

Las Rose de.هريزو  polمركلا دبع نب نهجيرلا دبع ديز  

 أددع اهب دجوو See À راسف هللا دعس ىنبأ ةعنمف هيلع Jo AI داراف

 ةحاح نم هركسمب نيدونأو نبأ ىلا Las زادكز نب ىلع اهخمف رهظلا نم
cie ul dbىف ١ ركس عل  » bas JL ESكاما 2  

 كلذل ىضترملا باتراف هيلع مودقلا ىف هبغري زادكر نب ىلع سوبد وبأ
Géهلقتعاو «) هرهصا ناكو شوطع نبأ اهملاو هيلع ضبقتف رومزاب  

 D A Ab es قنا لا A ومللو
 كلذ ىلع ىنلخأو مدنع امس رخذ نوكي نأ راكنإب هباجاف ةريهذلا نكامأ

RL,ركرلاب  cheىلا خو هيلع سوبد وبا  “LAديسلا هريزو تعبو  

 ةراشإب هّمايكسا ىن هل ادب مث هيلا هجاعزا ىف نوناك نب دوعسمو ىبوم ابأ

ieنكد "كفاح اثنا 4  D ut 
LANقثاولا بقلتو  allهاخاو ىسوم ابا ديسلا رزوتساو هللا ىلع دقعملاو  

 ةيعرلا نع سكملا عفرو تاياولا ىف رظنو ءاطعلا لذبو ديز ابا ديسلا

axe,هشحو ىنسادلك نب دوعسم نيبو هنيب  JEمدقو اهتلازال هيلا  

 قحل دبع نب بوقعي نأ هغلبو كلذ ىن هيلا اريفس شوطع ىنيريرعلا دبع
(1) Les ms. A et D portent ici 34 LS, 



sv 

 .لزن  Lunelنب ىديهج هيلع دفواف  cieاهلبقف ةيدبب ىروكسبلا

IN ىلا ىديج عجرو هنطو ىلا اعجار افكناو دبعلا اهنيب oi, 

 عجرف نسادلك نب دوعسم ةعاطب شوطع ىب زيرعلا دبع لوصو قفاوو
ile SW de زومع .نب ge ىال دقع نأ دعب شكارم ىلا Gus sol 

 ديعشلا ىنب زيرعلا دبع ىنع هقيرط ىف هغلبو  un alكلما ه4 سين

 سلاما  else Jésus sise SE ESSبأ .حمسلا"

take ضبقلاب هرمأو عمم Le ssl, هتفيلخ She Gi ديسلا نب ديز 

 كلذ ذفناف هلمقو  Jet 4هيف ردي نبأ للع ممحو هديبقل سوسلا ىلآ
 , age posرافنتسال نيدونإو نب  JLةسيفنكو ةطلو ةلووك نم سوسلا

 تنندوراتب رمو لدابقلا رفنتسيو لزانملا ىرقتي راسو مريغو ةكافص

Je ىديج ىلع لزنو اهجراخب رودلا نم JO الا ءالخ أرفق أهدجوف 

 ةجا مصل ىايلكا:اروتسللا انعالو هنا سحيق وولف دب يو
Las مزهو امايا هرصاحو سوسد وبا هلزانف هكلمو ردي نبأ هيلع fakes 

se كنا يدنا el فارامك ur ىلع ea لخادو هعوج 

oh, dis Ji las Lé, us ىبع gi هابعاف هيلا ابيدوي راغيد 

el م هنصحب ردي نبأ عنقمأو JS ppt دمع Wire ss JUL 

ga ةنس Las, هترضح ىلآ قئاولا ىرصناف هتعاطب هلسر تلصوو 

 هنأو قحل دبع نب بوقعي ضاقتنإب ربخل هغلبو نمتسو , Galىلا  (Dتعبف
 ناسملت ىلا هتيدبب  idéeلوسر ىناقع ىبا نباو لارطق نب نسم

  olاليلد © ىنساكسلا نويدم ىبا نبا شكارم نم مب حرخو

 ىلا رفقلا ىلع مب كلسو  Lukeنسارغي نب ىبحي اهبو  flضعب عم
)1( 112 a ici un mot d'omis. — (2) Dans le ms. À on lit ىنكاسملا et dans le ms. 8 

 ىساحنولا
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  Mauهنيبا ىلا  ol LS muleارزإز انهما ليا درئاقاذ  fnا مطعم

us شكارم ىلا ضين كلذ هغلب امل قل دبع نب بوقعي QU, 
Di li لها هعاطاو شكارم les لزنو برغملا Sue, نيرم 
  dlنيود اوك"  GSىنيدحوملا ركاسع  sbوفغأ ىدأو ىلا بوقعي 3

spi شكارم ديري منهنأو هركسع رفو هفاصم لتخاف cd هزجان 
 لتقو كرداف هعابتا , jobمسا ف شكارم لخدف قفل دبع نب بوقعي

  étرفو نمتسو نامت ةنس , dasنا دعب ملقاعم ىلا نيدحوملا نم ةخشملا

D ess) Graal de bal اوباك 
 هدحو هلل ءاقبلاو نموملا دبع ىنب رمأ ضرقنأو Aile ىف حرخو

 os das ةدماصلملا قم -نيدحوملا"لذابق ,La ىف ربل

 (Spa اذبلا علاوحا فيراصتو شكارمم Ris ضارقنأ دعب

 هتوغد Jet ناكو: ss Jlag ةدماصملا نم des ىف هرمأ ىلا ىدبملا ces امل

PEURىدلا  Jhat raie talرت نامل دربك همدانعار هقوعللا  

 ريفكتلا بهذه bal كلذ ىأ نم ريكفتب Dre ةعيرشلا نم هباشقملا

 لامم ىهقلملا ىلع ايعن نيدحوملاب هعابتأو ديحوتلا ةوعد كلذل ىمسف كاكلا

 اهنكمم لبق هتوعد ىف لخد نم LA صخو ةيمسهل داقتعا ىلا عبهاذم

 لها بقللا اذهب صتخا امنا ناكف شكارم خف اهنكمت ةمالع لعجو

 SE شكارم خف لبق ةقباسلا كلت لها ناكو خفلا كلذ لبق ةقباسلا
Jobsةتاتنهو ىدبملا مامالا ةايبق معو ةغره ةدماصملا نم ةعبس  Miss, 

 ةجروصهو ةسيفنكو ,LL ةراجالا ىلع ةغره عم opel نيذلا مو
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 ريبك نيوملا دبع ةليبق ةيموك نيدحوملا لئابق ,alé [ةكيروو] ةوهمدكو
 wall دبع ةقباسب ةيرملا مل تناكف خفلا لبق هتوعد ىف اولخد هتباعكك

pauلئابعلا مالوم سيخ  jeرمالإب ارماقو اهيمبار ةقياسلا هذه  bles 
Bai au48 مدرسى e,ىف  fa Les de JAI Le 

 ترجو cine ةيقب ملقاعمو ملابجب منم ىقب نم ىتبو مدعبو رمالا بحاص
paleبلغلا لايذا كلملا عب نم ةتانز ليذ  ilىتح  entتاواتالاب  

Ill,اياعرلا نم نيمراغلا دادع ىف  blesنمو ةتانز نم يلع ىنولوي  

 نم هيتوي هلل كلملاو بابلالا ىوال ىركذو ةربع كلذ ىنو ىرخأ متالاجر

 ارقفتناو ,Lens اورثد دق ىدبملا مامالا ليبق عو ةغره اماف ةغره à ءاشي
ds, JS 4e dal 3اهل.  al LSمالصأو ةوعدلاب مايقلا ىف ءالب موقلا  

 طالخا الا ممم قبي مو opel ىلع ميصعتو اهبحاص نم ممتبارقب اهرانل

Lol,نوكلمب ال ةدمانطملا تالاجر نم مريغ ل مرمأ  dis fadeيايش  

 هيلع لاقشالاو ىدبملا ةوعد ىلع,بصعتلا ىف مناوخا للفت ,LS ,للفمت

Allءانفلا نم مظح ناكف منيب هدهتمو هراد ىنبو عملا زمبت ىتح هرمأب  

 ,RL ضرقناف اهتالاعو ةلودلا كلامه ىف اودعبأو ءاليتسالا نم مظح رادقمب

 هلاح ىلع دبعلا اذهل منيب مامالا ربقو ميلع مرمأ ةدماصملا نم مريغ كلمو

HEUREةءارقو مطعتلاو  olودغلاب ابازحأ هيلع  sal,ةرايزلاب هدهاعتو  

ele pus,ميدفتو ةببالا راغشتساو نذالا ليبستل ءايرغلا نم نيرئازلا نود  

 مو ةلودلا لافتحا ىف ci مسلا ىلع هترايز ىديأ نيب تاقدصلا

 de رهظتسر ةلودلا ناو درعيس A هيما هاك كس

 الو كلذ ىف نوكشي ال ىدبملا مدعو ايك ضرالا es برغملاو قرشملا: لها

 JS رمالا ىف نمتليبقلا ولت مو ةتاتنه امو ةتاتنه ج هيف نوبيرتسي

 سابلاو ةرقكلا نم هيلع اوناك ام مل اعبتو مرثأ ىلع ءاج اهناف pass نع
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de زازسنعالاو مامالا ةباعص نم ىيحي نبرع صفح Ji fc ناكمو 
 ةيقيرفاب مل تناكو: ةدماصملا  Lasناتلودلا تقفناف هركذن  frsماوع

  àقبو مب راهظتسالا ليبس  beeوهو نرد لابج نم مب فورعملا
  Jiعوضفلو دادبتسالا نم طسوت ىلع شكارمل مماتملا  Ahمموق ىف

 ىلع نيرم ونب بلغت املو شكارم ىلع هلالطاو ملقعم عانتماب ناكم
 ةدماصملا , Labsناك ةوعدلا بابسا منع  Ut lusشاينا سنوي

 اوناك اه ميلا  crabeةرسثالاب عيوصتخاف نسسوملا دبع ىنب ةلود رخا ىف

 ,{ talبوقعب نب فسوي ناطلسلا ديعل مايبك دمحم نب ىلع ناكو
de isa عبس Du la, 445 2 ue d alle loue نبا 
OR ea bleus قيداككلا LA st دن 
de fie ناك هلاقتعا ىف ةدماصملا ةخيشم نم طهر لتقب شحكا م ريما 

 ىبأ  pas Xeتالفا ىف هرمأ نم طرق ام ىلع مدنو ةبئاكر ىف ابل ناطلسلا

 نب فسوي ىناطلسلا رابخأ ىن ةعقاولا هذه رما نم ركذن ام ىلع ىنايلملا نبأ

 نم مل ناكام ةدماصملا نع عطقناو دمعس وبا ناطلسلا ىلو املو بوقعي

  5نم ميلع ةيلوتلا ىلا نيرم ونب عجر ةلودلل اوداقنإو ناطلسلاو كلملا
aus Ass نم ردص دعب ناطلسلا راتخاو كلذ ىف منيب اولوادو متالاجر 

 شحارم هلزناو هل دقعف متيابجو ةدماصملا ىلع ةيالولل دمحم نب ىلع ىبأ

 ملراصو هقيب لها اهثرواو هموق اهيف تفعر نينس ةيالولا هذبب علطضاف

 ىبوم كله الو ةرازولل اوحكترتو ةيالولا ىف هب اومظتنا ناكم ةلودلا ىف اهب
  gta sueنم  (he batimentsلل لي كلج خوال فاطم

 هينب ناطلسلا  QGرماعل دقعو هتمدخ هوجو  Li, des le frsليك

 ةيقيرفا ىلا نسل وبا ناطلسلا  pale Laceةدماصملا ءارما نم هبعع نهف
)1( Il faut lire ىنييعستو En 
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CA ةعسو ةطقل هيونت نم نيدحوملا مسر ىلع سنوتب ةطرشلا ىلع هل دقع 

 هيلا ماغتساو  La LES Lasىم نهنيتكلا تنك سنوت ىنم لصف انجلو

 ناطلسلاب لوطسالا 5 أذأ ىتح أذه رماع رظنل ىنفسلا هاياطخو همرح

a gpl .نم ral LL اهم" كم دسك رنا 
 ةيرجلا ةبكنلا دعب نسحل وبا ناطلسلا صلخو متمدخ ىف هقناماب ءافو

 نافع وبا هدصقف ةسامل©ب لزن ىتح رفقلا هيلا كلسو  Déىل اهنع

 برعو ةدماصملا هتوعدب ماقو شحارم  pieسقما , Last (ifرافع

 ىلا اجنو هيلع ةربدلا تناكف عيبر ما تاب  Jusزيرعلا دبع ناكو ةتاتنه

 لي ىبأ  fade PSرماع بيغم ذنم , GLSهلزناف هعم صلخو هتلج

Pie معتعاف هنود توملأو هتراجا ىلع هموقو وه رمادتو هرادب زيرعلا دبع 

 ءاجو  alوبأ  jbsنيرم ىب ةفاك ىف  Aاهرمهاظب مي شحكحأ ما

 مراصحل دشتحاو  «= lilكله  allفاول " LSدعب هدكزذن

  cake sesاولؤنو داوعالا  be LÉ) Se paleةايسو مل اعرو ممركف

SES ىم ةريبكااا Le مدقتسأو هترامأ ىلع زيرعلا دبع دقعو ءافولا أذه 

 ! Aer) se Caleرماعل  Liuعسرأ  coke queكاف ا سول رداس

 ىتح ةيشكارملا لاعالا مم هافكو اعلطضم اهب ماقف متيابحل هاهتساو

 هوانغ فزع  Lesىلع ديتساو نانع وبا ناطلسلا كاهو هتيافك هل ركشو
4! 
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LS dpi RS rase ss a رع نب gmail هريزو ديعسلا di, 

 كلذ ىن اهنيبو ةبترلل جشرملا ىم هل  séشكارم نم جرخو هتردإب ىف

 ناطلسلا نبا هعم لجو ةتاتنه لبج ىنم هلقعم ىلا  giبقلملا نانع

ok ماع رظنل شكارم ىلع هتافو ليبق اعفاي هل دقع هوبا ناكو دقعملاب 

Jia, رمالا ىف ماس ىبا ناطلسلا مدق كوتسأ اذا ىتح لبهل at هب 

 هلسر عم دمحم نب رماع هيلع دفو نيتس ةفس برغملا كلمب [ Aaدفوأو

 ماقأو هءافو ركشو هتدافو ناطلسلا لبقنف دقعملا دمحم هيخأ نبأ ,44

 ةدم  àىلع هل دقع  desهبابب اهقم لزي مو ناسملت ىلا هعم هرفنتسا رث

 هذفناف هتافو ليبق ىلآ  Stدبتساو ماس وبا ناطلسلا كله املو هترامأ

  callنيبو ةهميب تناكو هركذن ام ىلع ىلع نب هللا دبع ني رع هدعب

  dl lu lu valeهعم دبعلا دكاو هديب هدي لصو ةفطالمو

 هيلع لوعو ةجرفلا كلت دس ىلع  Lis 3ىتوي ال نإو ةيشكارملا دالبلا

 امو ةيشكارملا لاعالا ىلع هل دقعو كلذب اهعز ىناكو هلبق نم  aliىلا

 , colمأ  massةملبالا قش برغملا امستقاو ةيحانلا كلق رمأ هيل ضوفو )0

 صلخو  dalناطلسلا نب لضفلاو بأ ديعس ىبا ناطلسلا دلو نم صايعالا

Sal, نيوملا دبع لقتعاف ىلع ىبا ناطلسلا نب نوملا دبعو ماس ىبأ 
 ام ىلع هترامأ نم لضفلا بأ  peseنلعب  JUL élusريع نهبو هنهب

  Al Gagsنيرم ىنب عومجب ساف نم , GSمدتعاو ركسعلا  dusهموقو

 هلقتعم نم نّتوملا دبع .لحو هدنع نيريمالا ىلع دبتسإو  léىنب هب

FU ءارزولا رجح نم مفسا امل هدادبتساو هتيالو نم نولموي اوناك امل نيرم 
 املف , LIمسلا دقعنأو هنع اوضرع هيلع رماع داديتسا  Leنمبو  JFنإ

 ىلع هللا دبع  SAلقتتسأو عجرو برغملا لاعأ ىف هايأ هقهياقم ىم هيلع

(1) Les mss portent AL] 
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 زيرعلا دبع ديب هللا دبع نبرع كله اذا ىتح ابلاعاو شكارم ةيحانب رماع

 ماس gt ناطلسلا نب لضفلا ابا تثدح هركذن ايك نسحلا ىبأ ناطلسلا ىبا

 نبا نموملا دبعب لضفلا وبأ كقفف ليجلاب هراد ىلا دعصو همارك لقحاف
 نب رماع نيبو هنيب ةرفنلا كلذل ,Sul شكارم القتعم ناك هع

 Liu هعوج ىف ساف نم agé زيرعلا ديغ ناطلسلاو ىلا تعبو ديَح

Le ae as Na AREناطلسلا  
 de dans ةدافولا 3 ارماع بلطو هرابخأ رقد اك دانت زيرعلا ديع

esهكارع جهلا ديل ل واس ل  Seche, 
 هعفادف رماع ةلزانمم aa معوأو hs ge ىم اناجا نب del ابلاعأو

 عدانصو نيرم ىنب نم LL ىلع ضبقتو هب عقواو oise نع ,das رماع
 هيلا ضبنو ناطلسلا ٌمازع اهب dé هنجم غعدوا ةكرعملا ىف ناطلسلا

 0 ,Lx; SIA, db هب طاحاو برغملا ركاسعو ut هموق ىف

 دنع ههلع ضبقتو هعوج mail parus ىدحأا ةنس هيلع بلغت

 ىفق املو ةرضحلا ىلا هب لفقو هديقف ناطلسلا ىلا ارهسأ قيسف لبهل ماخقا

 els هعرصم ىلآ Je هب رمأ رث ,dés هرضحاأ die نم رطفلا كسن

Le) Lt oiesهفع هللا فع ضاف ىتح عراقللب  aie,ناطلسلا  de 

 هع كلهم ىدي ىيب هيلا 2 ناك زيرعلا دبع dal ىبأ ol هموق

cas ol avi oe Liesلإ هيحاسس  Ja A3 Ja dellميلع  
 3 ناطلسلا هراصاو Le ةمالسلا نم رفظف هل ارظن هوبا كلدب هيلع راشا

 هلاقيف برملا مبطضاو زيرعلا دبع د سراف كلذ دعب كله رت هتلج

 شكارم لاعا تراصو نمعبسو عبرا ةنس زيرعلا دبع ناطلسلا كلبم دعب

 ناطلسلا نب نسولفيى بإب بقلملا ىلع نب el دبع ناطلسلا ةلايآأ ىف ٠
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 راهكحإب ail À هموق ىلع هل دقعف رماع نب as pl) هيلا Er de ىبا

 قحلف رماع نبا هب رذنو هنافصتسا UT هريدثو dal دبع ذنم لاومالا

usمنا ةدماتشلا لئابق  RL2  
fesةياعبسو ىنينامت ماوعأ  Al,اماو ةويمدك جي اهيلع نو ضرالا ثراو  

 ةتاتنه لبج Gal ملبجو رمالا ىف للفيتو ةتاتنبل اعبت اوناكو ةويمدك

plus, GESونب بلغت املو هللا دعس ونب نيدحوملا دبعل  osىلع  

 ىلا ضعب هللا دعس نب ىيحي عنتما بدارضلا pale اوعضوو ةدماصملا
 امرت ىلا ميكلا دبع هفلاخو ملبج ,eus اكرفات نصب
 دعس ني a كلف نأ ىلا ركاسعلا ميلا تفلتخاو نيرم ىنب ةعاط ىل

 ىلع 5e بوقعي نب فسي ركاسعو ةياقسو نيعستو عبرا ةنس هلل
 نب فسوي ناطلسلا صلخخساو هموق نم اولذإو هنوصح اومدهف هراصح
 ضبقت Ji Rae هل دقعف هيبأ دبع ذنم ىسيع نب AN دبع بوقعي

 ىنايلملا نبأ لعف اذا ىتح منم لققعا ىنهف هلقتعاو ةدماصملا ءارما ىلع

 ناطلسلا ناسل ىلع باتكلا سيبلتب هع ةوادعل مكالبتسا ىن هتلعف

 ىسيع هونب هعم ,JS مغم JS نهف ريركلا دبع Ja شكارم ميما ىلع هئبال
 كلذل ناطلسلا ضعتماو دمحم نب زيرعلا دبع هيخأ y) روصنمو ىلعو
 ةويمدك ,val ماق من اهلخدف ناسملت راصحل هركسع نم Fo ىبأ تلفأو

eu [use] up gl ueىب  euهللا  elنسل ىبأ ناطلسلا  Al 

be 4قصل اهرج ةئنتف دمحم نب رماع نمبو 0007  Aiناش  

 رماع pl لمفتسا اف ىلسلا ىنيب ةوادعلا ميدقو لئابقلا نم نيروقجما
 SM هلحنو دبعلا قحلا دبع ىلإ ذين RAA plus شحارم de ةيالولاب

 هيلا دمصف ةلودلا لوأ ذنم ىصعتسملا ةنتفلا عض ىويسكسلل ةلخادملاو

 Sent, Later حلاسمو هموق ىن ةياعبسو نيسهجو عبس ةنس



 مسافه

 Es ةؤيلمدك ,de derul A وتلف aies due خفاف هرظنل شكارم

des dis oixel,كلم ةطمئاشلا  Usلوطشا  AW deديد  Jirul 

dilllusدقع  d)هموق ىلع  Le,ماقاف هتليسول  aىناطلشلا خدم هتيالو  

 ناطلسلا ةيشاح نم dell ىبا نب دمحم شكارم لماع نأكو ماس ىبأ

 ماس وبأ قاطلسلا كله he هترهاظم ىلع Las ةوعم برغملاب ةالولا تومهبو

 رماعل دقعلاب هتروذ قي por هدعب كولملا de» هللأ NAS LP 7 دبتسأو

 شحارم ىلأ لزخف كلذب HE هيلا رمطو هب [rm شحارم كايا كاف

 دبع ,dub aid هلتق رث ىلعلا بإب بكنو هللا دعس نب قسوي اهب لققو
GAرهدلا ىم ةهرب 594208 ىم ةسايرلا تبيهذو  ere) C2ىلا ف ملا  

al) OUىلع رداق هللأو  Loروسمالا كرات هدديبو ءاشي  Li, ds IC! 

 ءامدو are بورحو Les ةنقف Ress ةتاتغبل نورواجم مف ةكيرو

 ŒN تراو All, Ad ىف ,pl ةكوشلا منم اودضخل ةيالولاب مزازتعإب

 ةلودلا متقفناف ةسيفنك نوطب نم ماوس ,Li ةويسكس ىنطب معسوا ةريتك

Leىف مئالاجر كليف ابتدقع ماربأو ابتعياشم نم اولوت  Lilasليبس  

 زازتعاو ناك نيدحمملا نيب ممل ىناكف ةويسكس امأو ملود ىف مملبق مثالا

 اوسيتنا الو مفرت ىف عوطلاخي إو ودب لها اوذاك غنا الا () عيلغو مترتكب

 ةورذلاو Ye ةبقلا وه نرد Ale نم هونطوا ىتلا Ale GS, Ress ىف
 JUN nt 5 قمهاشلا دوطلاو مثالا عافيلاو درفلا HAN هنم اوهصتعأ

)1( Les mss. A et B portent fade 
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 أ حايرلا ىوأو هطورم ىف باهتلإب عفلتو هقرفم ىف 5-2 مظنو هديب

 ous RS رضخالا رجلا ىلع لطأو هنذإب ءامسلا ربخ ىقلاو هوج ىلأ

 ضرقنا الو € ىف نرد لابج رداس مانو هرهظب سوسلا دالب نم رفقلا

 sil ةطخ موماسو عمجا ةدماصملا ىلع نيرم ونب بلغتو نيدحوملا رما

 ةيعاوطلا دي موطعإو غرعل اوناكتساف ميلع مراغملاو ol nel عضو ىف

 متمدخ ىف اوسمتي ملف معن 445 |ورمعأو و ءالوه ةوميسكس معقعأو
 عانتما آو (pe ةذبانم ىه ,Lt Di متوعدب اوعفر الو اداقم موطعأ الو ادي

 ةعاطب موعفد ركاسعلا مب تسري دوشحل تفحز 186 مايالا lu عيلع

 هسفنل Aube صلقسي كلذ عم مسيءرو ةمرتلم رمغ ةواتأو ةفورعم

 هبراق نمو Jad Jets ضعب ىلا ماطخت Less هتيامحل قئاضملا ىف معفديو

 ةسيفنكو ةويسكس هموق نم لجرلاب كلذل ركسعي سوسلا طيسب لهأ نم

we xd,نكيدطولألاا باوعالا  os pull Galرابعا,  on el lee 

Jaمو  D pbs oeil lai 
 ,Là d AS < وكلا دبع وه Dei Leu ودحو ىسوي ىب ودح

 دبع ىنب بوقعي مايأ ةياقسو Gale deu كلهو ركذ ةمارصلاو دادبتسالا

 aka مناسلب دانعمو ديلجا بقلي its 5 | a مع هنبأ ءاجو قحل

 ركاسع ils هلقعم ميلع ,autel هليغ نود نيرم ىنب لولم بلاغف

 معلا الكنم ىن أكو عنتماف هدعب نم ديعس يأ هيخأو بوقعي نب ىسوي

 ةنودملا نأ لاقي هقفلا عورفل اظفاح هنيواودو هبتكل ةعاّمج هل ةمعاو
 اهكباتن ىلع اصيرح ابيتكل اعلاطم ةفسلفلا ىن ابحم هتاظوفحم نم تناك

 ,SSI ةهدقلا عئارشلا ىلع اعلطم 5 ةذوعشلا رهحلاو أو ايهسلاو ايهكلا ملع نم

dalاهلا حلا ىلربلا ازالكلا فلل ابكي“ ةؤرعلا بنكي"  esse estارو  
 يف هيبأ ننس ايفتقم ,JUS هللا دبع هنبأ هدعب نم ىلو رث dus نع ةبغرلاب



 مسا

 غرسف الو ايهكلا ةعنص ىلا ىاريشتسالاو at لانا ىف اصوصخو كلذ

 هراطقأ خودو برغملا ةنتف نكسو رع dal ناش نم نسحلا وبا ناطلسلا

 هده نم نود de, LUS هتاحاس اطواو ركاسعلاب همعتعم ىف هامر

 عتعاطل ,dla مدالب ىلع هبلغت نم ناك امم هّنارو سوسلا بارعأ نم

Ji,ةفو معمم ةعاطب ىويسكسلا هللا دبع هنم ذالف منيب ركاسعلاب هلاع  

 ,ile dde هنم ليقتف ةفحاتملاو ةيدبلا طرتشاو همبا Las نهر

 وج الخو di برغملا برطضاو bail ناطلسلا LS تناك امو ىضرلا

 لو رسنلا كع ةديماصملا| نم ءاللا ىأر el رياشملا نم ةيشحاأرملا دالبلا

 اراد بناك امم اهبيرخت اوعجاو منيب قافولا aie LSel شكارم ىلا
 ذافنإب اذه ىويسكسلا هللا دمع معزو ةرمجلا ,UNI Lead ةرامالل

 ىلع ةروكذم تناكف اهنع عيفابخل دجاسملا بيرخت وه نمفو اهيف كلذ
 ةلودلا ةماقتسا نم ناك ام RS Rice تقرتفاو Rose Jél à مايالا

 JS ait دعب Si LS نانع ىاناطلسلا بلع نس يسم عابس 0
fieطسوالا برغملا ىلع ىلوتساو هيبأ ناش نم ىنانع وبأ غرذ املو هراجوب  

 ىف هبارقغأ حرطم نم لضفلا وبا هوخا ,Gé داولا دبع ىنب هيلع بلغو
 نيفسلا هبكراف dis بلطل برغملا ىلا ةزاجالا موب ةيغاطلا سلدنالا

 de هرهاظو هاواف يويسكسلا هلا دبعب قحلو هب لزنف سوسلا لحاوس ىلآ

 ىلع راردو نب نوهم نب سراف هريزول دقعو ميلا مازغلا نامع وبأ درج هرما

HS ENSجلاجل  an die Us Leمسحب  ul 
 اهبكانم تهازو dis تذخإو ةرهاقلا اهامم هراصحل ةنيدم Ju غسب
 Jet ىبا ىلا هبعلا ذيني نأ طرقشاو pull ذال ىتح هلقعم ناكرا
 هبتداع de الس هل دقعو هنم لبقتف ءاش تيح بهذي هدنع ىزتنغملا

dire tes teنع  Lee aار اطلس اال  yبيج 434  
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 متغل ىف ف رعملا  SELرماعب هللا دبع قحلو هرما ىلع هيلغف دسالا هانعمو
 شاقخساف يلع ناطلسلا لماعو هدهعل ةدماصملا ريبك ىتاتنبلا دمحم نبا

 ناطلسلا ىلع دقو ىتح هفصنو اماع هلبمأو ةرصنلا رماع هدعوو هب

 هل عمجل هودع نم هرصن ىلع عمجا رث كلذ ىف بهوتساو  QUلها بطاخو

gas ذخاو ةرهاقلاب لزن ىتح هللا دبع ىحزو ادي هعم اونوكي نأ dll 
 اهنم مكقأ ةأروعلا ضعب ىلع هولدو هتناطي ضعب هلخاد رث هعايشاو هنبأ

 هغبإب اوراتو لبجل  déc poolكرداف همامأ دمحم رفو هموقو هللا دبع

  culsهمدق تلقتساو هكلم هللا دبع عجرتسأو لمقو ليهل ىاون نم

  of diريزولا دادبتسا ماياودح نب ناهلس نب ىيحي هع نبأ هب رككم
 ىناطلس ىلع هللا دبع نبرع  callشحارم ةيالوب دمحم نب رماع دادبتساو

  JLاذه ىبكي هنم ” tal dalهترامأ مايأ هلتق ناك هللا دبع مع وشو

  LMوبا هيلع راقتف نيعبسو سه ىنس ىلا ةويسكس ىلع اكله ماقأو

 نمو ةويسكس رماب لقتساو هللا دبع هيخإب هلققف ودح نبرع نب ركب
 ملا  Àلقني م هتيب لها نم هل مع نبا هلالقتسا نم ماوعال هيلع جرخ

 دبع همسأ نأ الأ هفيرعت نم ىل  oilةيناتلا ىتلحر دعب تناك هتروث نال

 برغملا نم  Lauمفظ هناو هرمإب ةقثلا ىنربخاف نيعبسو تس  cabنب ركب
 وهو معز اهف دبعلا هذه ىلإ لبجل ماب دبتساو هلققو ربع  dauىنمعبسو عست

  Lu cb àدبع نأ نايناقز ناقا  rlفرعيو اذه  alاري دكر

  seهلتق ديلجا رع نب  cgلبهل اذه رمإب دبتساو رع ىب هللا دبع نب

 وخاوهو هكلام ىالا وهو  pdج اهيلع نمو ضرالا ثراو هللاو هللا دمع نب
 ةيقب امأو  Jiةحاحو ةناليه لغم عبسلا ءالوه ىوس نم ةدماصملا

pre ةلاكدو رصخت ال pl ps هتحاسو: لابخل باضه نطوا نم مرمغو ةلاكدو 

 برغلا بناج نم رجلا ىلا شكارم ىلي ام css بناج نم لبهل ةحاس ىف
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 ىف فالخ سانلا نمبو منوطب نم ركام ىبب فورمملا ىفسأ ,LL كانهو

 طيسب ىف برغلا بناج نم مرواجيو ةجابغصوا ةدماصملا ىف ٌمباستنا

 سوسلا ىلا ىففي كانه طيسب ىف نرد لبجو رجلا لحاس نيب ام قنطعغم

sxةحاح نم  loفورسعملا رهتلا نم ءارعشلا رخ ىف عرتكا قلخ  

SSLاهرامت نم معمادال تيرا نقزسهتع + اهحاوداو اهفتلم نوفصخي  

 كاملا راد ىلا لابعلا هم تعبي معطلاو ,LUI نوللا بمط قير .تيز 38
 os مرتكاو 89 0La ll ربكا w ءالوه ةحاحو هب ىنوفرطمف ماياده 8

 مناسور دنع معلا لهاو هكلاسم ,agé هقفلا ظفحب نمتوعنم العو ةدجنو
 ةابقلا 4, نيوسلا ol de Le fille رخابو bas del ةوظح ىف

banal one line Lys ei als os Jun 1اضل  plus, 
 ممتخايش حلاص نب pol دالوأ فو () ةرازتم نوفرعي fre ىنطب 4 متسايرو

JS mal ous 5 aus ax, 5ناطلسلا دبعل منش  glنافع  

 نمسح نب مفاربأ نب دمحم ةدعيو Le نب gel نب نمسح نب مفاربأ
 ماوعأ ىلا ميلع هتساير ترقسأو Le Lo Ale pp coms de نبا هع

 وب نب نجرلا دبع ىاطلسلا ءاليتسا مايا ةياعبسو نيعبسو تس

 ىنجاترولا رع نب ىلع نيرم se يس nm يلع هس

 ةلاكدو مو دمحم دعب نم متساير تراص ot ىردأ امو fée نالغيو ىنب نم

lusانلع اهف ةروفوم ةيابجو عساو مرغم لها  Al,قلق  Al,وهو  ré 

lp 

(1) Le ms. D porte د ke (2) Les mss. À et E portent ىنسوطي 

 كاس



seدبع  wallملاوحا فيراصتو  

 ناكو ile نم نيدحوملا ءارزو Le نم سنوي نب دمحم وبا ناك
 هراد همزلاو ةياقسو نيسهج ,dau die هطخ رق هرزوتسا دق ىغترملا

 نب de هتبارق لها نم ناكو هقبارقو ,asile هموق هنع رفو تعاصماتب
 hante ىدحأ Lau ىالحلاب رهاجو (Er 4! رفف TIMES ىم ردي

 نرد نم سوسسلا ىدأو حعفدي ثيح Ji جس bail, a لوذو

heat, tien, one,0000[  
 ناسح ىنبب اجاجو سوسلا طيسب ىلع بلغت مث نيدمح هع نبأ همف لزناو

 هيلا اولصحتراف فيرلا دالب ىلا ةيولم ىحاون نم منطاوم نم لقعملا بارعأ نم

Ro cle,نم ريتك هل عاطو سوسلا ىحاون ىف  lsىفيتساف  Roleبلجاو  

 ph هرما مقافتو كلاسملا هيلع قيضو تندوراتب نيدحوملا لماع ىلع

 رماف ردي نب ىلع ىلا هباتك ىلع رقعو هتلخاده سنوي نب دمحم وبا ريزولا
 di del نب دمحم ابأ |مغاو نمسهتو نيتنث dau هلتقو هلاقتعإاب ىضترملا

 NA ER ER EP حالم
 نبا همزهف هركسع ىنإ كانصا نبأ هيلأ ىنحزو @ نيومنويتب ردي نب ىلع

 ىلع ردي نب ىلع ماقاو البلغم شكارم ىلا عجرو منم اريقك لققو ردي
 نيدحوملا نم ركسع ىف LR ىلع نب دمحم ىضترملا هازغاو sa ىم هلاح

 سوسلا ىلع هدعب نم ىضترملا دقعف طاملزا نبأ Ja Re نميتس ةنس

)1( Les mss. A et E portent امنا — (2) On lit dans le ms A ىنيوينونتب et dansle ms.B 



 سابا

 ,sl ايلم اهنيب برحل ترادو هيلا css تيكب نب ديز ىبا هريزول
 نم بارعالا pouls سوسلا دالبب ردي نبأ pal Jul رفظ رمغ نم
 نم سخلو نكزو ةطملو ةلورك نم لّدابقلا هتعاطاو ناسح ,cs تانابشلا
 ,ue ىاكم كافر Blé ba نال كد Pr 1 ا
 يوذب اهرتثكأ ىف ربظتسي بو حو نقف ةلودك نمبو هنيب ob ,قلا

re ar: NESنم رووا بسر لح ةنس شكارم ىلع سوبدوبأ  

 مدقو شكارم نم لحرو سوسلا dl ةكرفل ىلع منتعا ابب هكلم ديبمت

21111111111110 
Sub5 سوسلا طيسب ىلأ طو  As usb «se ceىلع ردي ىبأ  

 ىذلا lt رثأ نياعو تندوراتب Les تخزمت دصقو نيوهنومت نم نيقترف
 Lel رشحو هتحاسب مح تخزمت نصح غلب املو ردي نبأ تيع نم اهب

 [LL هرسصاخ ردي pr ىلع مع ىبأ نيده هب LS sad لئابقلا ىم

 ناك نيرم her Late gels» نب يلع كار Led مس هيلع

 لورغلا ىلع هتتعاط ناطلسلا لبقتو ةعاطلا ىف هلخادف سوبد ىبأ ةلمج ىف

 XF رفو نصح ىلا اوجو Ji ميلع مهقاو coll هتلبعأ مث das نع
tan dl028 زاداكوأر وب طلع  dlixel utنام لسلا :لويصتساو  le 

 ىلع ةرصاخحم ىلا سوبد وبا Jet هقيالول تاداسلا ضعب هب ,Ji نصل
 بغر pad هيلع دتشا املو gai هيلع بصنو LU هرصاخ ردي. نبا
 ىلا لفقو هراصح ىنع ىناطلسلا علقاو لبقتمف. ةعاطلا ةدواعمو ةلاقالا ىف

 دبتسأ نيتسو نامت ةنس شكارم de نيرموغب ىلوتسا املو هترضح
 هدعاوقو هراصمأ رداسو ىرغيإو تندورات ىلع ىلوتساو سوسلا كلمب ردي نب ىلع
 ةنس لعقو ةربدلا هيلع تناكو هيلا اوفحرف بارعالل هدح ىهرإو هلقاعمو

 كله 4 ةدم gd نب نمرلا دبع همخأ نبا ىلع opel ماقو نمتسو نامت



 سار

 ناطلسلا نب ىلعوبا راص الو ردي نب نسل نب ىلع هوخأ مرمإب ماقو
 ممرابخأ ىف ركذن LS" dal عم هدقع مصب de كلم ىلا ديعس ىبا

 كلم ىف بغرف لقعملا برع ةفاك مدختسإو اهب هكلم ديشو ابلزنف
 هماما ردي نبا رفو ةسامل# ىنم هازغف ردي نبأ لاوما ىف هوعمطأو سوسلا
 plus تصاصنات هنصح ىلع ىلعوبا ناطلسلا ىلوتساو ةسيكن لابج ىلأ

 dut 3 ةسالك ىلا عجرو هلاوماو هتريخذ ىفصتساو سوسلا راصماأ

 هب قحلو ردي ىنب كلم ضرتناو هيلع كلذ دعب نم ىنسحل وبا ناطلسلا

 ot ناسطلسلا لزناو هتلج ىف ,Le نسل :نب ىلع نب نهجيلا دبع

 ,Mie هتارزو ةقبط نم () ىناهنرملا ىسمع نب ميهاربأ نب دوعسم سوسلا

 ىإ فل ذكي نم om dal ae, ulle Si At alt كلت ىلع دل

 ,ii كلانه نم ركسعلا ضفنأو نوسح كلشو ناو ممقلا LS تناح

 al, SLA هلّئابق ىلع اوعضوو تانابشلاو: ناسح ىنب نم برعلا هيلع
 سوسلا هركاسع ازغأ هيبأ دعب نم برغملا كليم ناهف وبا دبعسا الو

 | ou ent ont كل يورارطفل
 تضفناف هترازو Ke ىلا لفقو هراصماب حلاسملا بترو هلهاأ نم برعلاو

 pal اذهل كلملا لظ نم ايحاض سوسلا لع ىقبو هب تقحلو حلاسملا

 ندل نم ةلصتملا اهتاوهو ةيديرجل دالبلا ضرع Je ىف MS نطو وهو

 00 تيل NE ELU Le ليس ىلا Ledt نجلا

 ;D عرازسمو ىرقو رئاعوذ نرد لابج ةلبق نطولا اذهو ةيردنكسالا

 Ja bb نم بصغي سوسلا ىداو هقرتخي نوصحو لابجو راصمأو
dlىلآ ابرغم ره رث هطيسب ىلا عفديو ةويسكسو ةوالك نيب ام  olبصني  

 عرازسملا» ندفلا تاذ ىداولا اذه lis ةلصتم رئابعلاو طيحملا رجلا ىف
(1) On lit dans le ms. 8 ىتايترملا 



pv 

 Jad نم ىداولا اذه بصم دنعو ركسلا Lu Las نوذقهي ابلهأو

 بصمو رجلا ىف ىداولا اذه بصم ىنيبو تندورات ةفيدم طيسبلا ىف

 ةسام ,LL كلانهو رجلا لحاس ىلع بونهل deb ىلا ناتلحرم .ةسام ىدأو

rlمعزتو متدابعو ءايلوالا ددرتب فو معم أ  ol dl)جو مخ  abs 

 ىلع كلذك بونهل ىف ناتلحرم tes وب دالوأ Us ىلا اضيأ هنمو هنم

 ققتنم ىهو roll“ ةيقاسلا بصم لحارم ىلع اهدعبو رجلا لحاس

 لبج ةلبق JS; Je سوسلا ىدأو سأر ىفو مميتاشم ىف لقعملا تالاجم

es WIIةسيكن لابج نرد لابج ةلبق ىنو  Jus désفرعيو ةعرد  

afىبإب قرشلا ىف ابنم  cosلوف ىداو ةسيكن لابج نم بصيو  

Lis jeدلب ىداولا اذه ىلعو رجلا ىف بصي نأ ىلأ  Le ent 

 رجلا هدصقي ةنسلا نم دحاو موي ىف قوس اهبو ,ail seul قاقرلا
 ل بج —d ىرمسفيأ دلبو ناكمب دبعلا اذبل ةربدشلا نم وهو قافالا نم

 À, =) aile سوسلا ضرأو ناتلحرم تسصواكات نمبو Wie ةسيكن

 بلغت ,W رفقلاو لمرلا ىلياهم 4,5, نرد de Le fie ةطملف ةطلو
 نرد due ىلا برقا تانابشلا ناكف نطاوم اهوهستقا هطئاسب ىلع لقعملا

 ناسح يوذ ىفالحا نم ةلودك تراصو Rial نم lt لئابق تراصو

 gt نييراستظ «هللا +هدينز lea فانها كال ا

 ملوح ,des مرمأ أدبمو

Lu 3لئابق ىأ  Jas SLR]نرد  Le,لغم ريتك هلوح  FU De 

 4ع



 سابع

dés, Jus,ةرممزهو ةكيروو ةجررهو ةوممدكو ةويسكسو ةسيفنكو  

 pis ناكو ىمحي ال نمم مرمغو ,SAS سوغام ىنبو ,date ةكاركرو
 اهرتكاو AUS مظعأ ىم ءالوه Lilo كولمو ءاسور هدعبو مالسالا لبق

 هدج مسأ هنأ نولوقي دبعلا اذهل ةتاتنهو تاكصاف مناسلب dot نأ قذهبلا

 pre مريغو روي نباو تمكب نب ىيحي وبأو نيدوناو نب فسوي ءاجل هموق

 ثيح ىسم الأ هيلع سوملا دبع ةيرم نكي مو Re نموملا دبع ولت ناكو

 نيب Etam LE عفادم ريغ Bas ناكف ,Sel eut es Li ىدهملا ةباكح

LUI A,ةوعدلا لهأ نيب نم  Josةلالإل ىف مكارتشا ىلع  Li, 

 ,M نب sel نب ىلع نب نيدوناو نب دمحم . نب ES نيرع ويف هبسن

 نب دمحم نب ob نب ربع نب val نب عسملا ني دلاخ نب سيردأ نب
dasنب ماس نب دمحم نب تعك ب  NASاذنكم باكيا نب ريع ىب هللا  

 ىثريقلا ب.سنلا اذه ىنأ هغم ربظيو نيدحوملا نم هريغو ليخن نبأ هبسن

 مامالا كله املو باتكلا لوا هانلق ايك مب مكلتو موق A موق نم عقت

 St الإ Gb ali ةيبصع نع اديعب ناكي el دبع للا sl دبعو



 مس اب ن

Litsكمدقي مامالا ن  getهتعيبب ىنلعأ رث دقعنم هرمأ نأ  

 Ge ملف هتعاط ىلع ةدماصملا لهو همهدقتب مامالا ge ىضماأو

ALTوو  phil ele Leهنعدباو مولا :حجع  

 همدقي نوملا دبع نأكو Le مافكف ةوعدلا Los هب اوفكتساو ىفسوي

 لبق طسوالا برغملا ىلا فحز نيح هتمدقم ىلع هقعبو Ras es فقاوملا

 برحل سادنم نوعقجم ملك ةتانزو ,A عبس ةنس شكارم خف
 نيجوت ىنبو نافمسرو ىبو داولا دمع ىنبو اونامو ىنب Je نيدحوملا

 نموملا دبع لوخد Ji, as él نأ دعب ةوعدلا ىلع Gb لمح مرمغو
 ترشتناو ءاغوغلا هوجو هيلا تفرصناو Lule رئاتلا هيلع مرح شكحارمل

 هءاد oué صفح ابا 3 هبرح عفدف opel مقافتو ىاونلا ىف هتلالض

als pe Le,ىلا ةاحرلا ىلع نموملا دبع مزتعأ املو  ass olلوألا هتكرح  

Àعجر اهلو "صفح ئا ةراتتسا ىلع ايش مدقي  Lieدمحم هنبأ ىلإ دبعو  

 سلدنالاب هناكم نم صفح ابا اعدتساف هنبأ ةيالو أو كفو نودحوملا هفلاخ

 Se سار pl ىتالصي Jai راشاو هل ةعيبلا ىلع نيدحوملا لهو
 ةاحرلا ىلع نوملا دبع مزتعا الو دمحم هنبال دبعلا رمأ رقو هلتقف هناش ىف

 a él ةيدبملا (x هيناتلا هقكرح نيسجو عبرأ deu ةيقيرقأ ىلا

 قش م.هلقا-همسبل قاوملا نع انك eds سرا الس
 UD نم هناف رع اماف ناهلس نب ىفسويو ىيحي نب ربع الآ مامالا bel نم

 لكب لعفاف كلذكو die حرةست [Las 4[ ةركسعب هزبجل فسوي امأو

 بير هب صبرتو ككرت ام هكرتاف شيندرم نبأ اماو ةدماصملا نم همركت نم
 نبأ برسل عرخذأو برغملا دالب ىلا ,Ale برعلا نم ةيقيرفا لخاو ىوغلل

 il ce نوما جمع ur cer كو الو كلذ ىلا تهتحا نأ شيندرم

 يف هضرغ لبنتسا يتح il نودحولا متوو هتعيب نع صفح وبا



Hv4 

Saهاضمأ  Nikeبجعاو هناطلس  das,نلعاو هنيه ةقفص هاطعاف  

 اهل ىستو رْئاشبلا مظعأ نم هموقو فسوي دنع تناكف due ىضرلاب

 تكرحتو نموملا دبع نب فسوي ىلو الو نمتسو تالث ةنس نمنموملا رهماب
 ةنس دافغنم نب عبس أاهربك ىلوت SI ةجابنصو ةراغ Jus ةنتفلا

cars dartsيهل |ادقع.  prenne Jiجرحا ها كلذ  
 نيتسو عبرأ deu هغلب املو هانركذ ابك قفلا لكو fa GEb هسفنب

 de مزتعأو سوهلطب due هردغو سلدتإلا ىلع dust .بلاكت

 لزذو صفح ىبأ ٍيشلا رظنل Lai نيدحوملا ركاسع مدق اهتيامحل ةزاجالا
 دقنتساف هئار ىلا اوعجري نأ ةداسلا نم سلدنالاب ناك نم رمأو ةبطرق

 اللب ةروكذم ناماقم_كلانه ,SL 3 4 ثناكو Load ةوه نم سويلطب

 ىف هع هللا افع كله نيعبسو ىدحا ةنس ةرضعل ىلأ ةبطرق نم ىرصنا

 سلدنالاب ةرامالا نولوادتي هدعب نم هوانبا ناكو اهب نفدو السب هقيرط

 eau LT هنبأ روصنملا ىلوف نموملا دبع ىنب نم ةداسلا عم ,Lai sl برغم او

 Lol ىزتنملا ريركلا دبع عم هربخ نم HS هتتيالو: {D ةيقيرفأ ىلع

 هقمدقم ىن نأكو دحاولا دمع نب دمحم يأ نب ىبحي اب رزوتساو هانركذ ام
 كلذ ىف هل ناكو نيدسملا نع dé نيعستو ىدحا ةنس ةكرالا روي

 فرعو فقوملا كلذ ىف دهشتساو ركذ هب هل راط ام تابتلاو ربصلا نم ىقوملا
 رصانلا Gags املو سنوتب دبعلا اذهل مو رهدلا at ديبشلا ىنبب هباقعأ

 سنوت ىلع ةهناغ نبأ بلغت نم هغلب امل ةياقسو ىدحا ةنس ةيقيرفأ ىلأ

 ةيناغ نبا معجو بارعالا بايذ هيلع تواعتف ةيدبملا لزان رث اهعجرتساف

 انوع حل يلا نب دحاولا دبع دمحم ابا ميلا رصانلا حرسف سباق لزنو

 ةنس سباق ىجاون نم ارجاتب ةيناغ Gb عقواف نيدحوملا نم Sms ىف
 ذقنتساو ايبسو التق ميف ,él ةمناغ نباوخا ةرابج ,Je ةياقسو نيتنت



 مث اب ب

feديسلا  Mهرسسإو سنوتب ناك ىلاولا نموملا دبع نب ىسوي نب ديز  

 ىف ايبس تناكف ةيدبملا راضح نم هناكم رصانلا ىلا عجرو ةمذاغ ىبا

Lasكلذ ناكو  Leىلع رصانلا له  sidi LAامسح ةيقيرفإب دمحم ىبا  
 هللا ءاش نأ هركذف

 tai sl صفح با al نب دم ىبأ ةرامأ ىع را

 اهب ميما ةيلوأ جو

 رصاأحو اهراضما de ىلوتساو ةيقي رفأ ,de dell ةيناغ Lot بلاكت ال

 Liu برغملا نم el ضبنو اهرممأ ديز ابا ديسلا رسأو اهككلمو سنوت
 جخو اهيحاون نع Ps مهيديأ نم اهعجرتساف هانركذ LS ةياهسو دخلا

 ىف بلجاو اهب هدلوو هتريهذ ةيناغ نبا لونا دقو اهرصاحي ةيدبملا ىلع

 ى اذه ةيع انآ sal هيلا رصانلا حرسف سباق ىلع كلذ لالخ هعوج

 ىلع ىلوتساو ممزهف سباق تابج نم ارجاتب ميلا ,Lens نيدحوملا ركاسع
 ديز ابأ ديسلا ذقنتساو ىبسلاو Ja Ré ىنخنأو Fab ss أمو ممركسعم

 نياعو bob ارفاظ ةيدهملا راصح نم هركسعب ماعلا ىلا عجرو مرسأ نم

 اولاسو ميديا ىت طقسو Lys ىرسالاو مانغلا همدقم موي ةيدبملا لهأ

Jaiاهب ماقف سنوت ىلا رصانلا عجرو ةيدبملا 35 لو نامالا ىلع  Le 
dlقاما ابا همسلا ةاخا قلق ءانثا مرو ةياقسو ثالث" ةئتسنا ىصتعتم  

 ىنب ىف نضنأو سلبارط ءارو ام خودف متيع عقاوم و هيو نيدسفملا عيقتل

 نبأ ةقيوس ىلا قتناو ةقربو ترس ol ىاشو ةسوفنو ةطامطمو رمد

 ىلا اعجار ديسلا افكناو هربخ عطقناو ةقرب ءارصع ىلا ةيناغ نبأ رفو روكذم
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 رس اب م

 رمالا JE ةيقيرفا ىلع 61# دقو برغملا ىلا ةلحرلا ىلع رصانلا sels سنون
 où Lys هفلاخس ةيناغ نبأ نأ هل ادبو hd قدارس ميلع برضو

 ds Hd دسم Las دسي (Je ىم دب ال هنأو ئيرصلا نع ديعب شكارم

 صفح ىبأ يملا نب دمحم ىبأ ىلع هرايتخأ فقوف كلملا قوس اهب مقيو

 رسما oh AAA نم متلود ىف هوباروه هيلع ناك امل هودعبيل نكي و

 روصفملا دبا ,Gi هترهاظمو صقح ىبا يشلا قافوب رق امنأ نسوملا دمع ىنب
 أذأ جصلا ةالص هيلوي ,Ab هتوخابو هب el يلا (ces دق ناك

 هبفاشو عفتماف () دمحم ىأ AI كلذب ربه ىرسو كلذ لاثثمأو لغش رضح

 de باجاو dus pb ىسوي هنبأ هيلا نعيف رذتعاف هب رصانلا

db xتاهثم ءاضق دعب برغملاب قالا  das slىف  etes ESناو"  

 لزع الو ةيلوت ىف هيلع بقعتي ال نإو نيدحوملا تالاجر نم Rale راتخي

 هتيار نيدحوملا ge تعفرو هتقياليب سانلا ىف ىدوهف هطرش لبقف
 دعقم دعقف dal نم دمحم وبأ يشل Le عجرو برغملا ىلا رصانلا لحرأو

 ,is ةياقسو تالث ةنس لاوش نم رشاعلا تبسلا ىف سنوت ةبصقب ةرامالا

 ىلا ةيناغ نبأ عجرو Ja نب دجأ نم دمحم هللا دبع ابا بتكتساو هرماوا

tal dal ge ob gbم  fs JS Je, pl or cal 
 ميلا جرخو fre اودواعو ةدواودلا نم هموق ىف طلبلا دوعسم نب دمحم
 cie ونب هيلا زيحتو نيدحوملا ركاسع ىف ةياقسو عبرا ةنس دمحموبا

 por ةماع اوبرتحاو اوعقاوتيو وربشب pal قالعو سادرم مو ملس نم

Ji,نودحوملا ماعبتاو راهنلا رخآ ةيناغ ىنبا ركسع ضفنا رث ربصلا  
 عجرو هرفم ىمقأ ىلا és ةيناغ نبا تلفاو ملاوما اوهنتكاو برعلاو
 هدعو زابختساو يغلب el بطاخو ةهنغلاو رفظلاب سنوت ىلا دمحم وبا

(1) Les mss. À et 8 portent و Toi | 



 مس :

 هناو هتلادا نع برغملا ناهم رذعلاو Sal هبطاخ ةيالولا ىع لوخلا ىف

 اطعلاو قافنالل ,LS ليمخلو JUL هيلا تعبو كلذ 3 رظنلا ىناتسي

 Les des db Je نول ياهتسرر ايما كايلسماب ااا ل
 ةدايزلاب هدعوو ةياجبو ةقبس ىنم هيلا ذفنأ ناك ام ريغ سرف ةيامو قيس

talىلع دمحم وبا رقساف سه ةفس بتكلا رات  aléعئاقولا تفدارتو  

tesهركذن ايك قروهملا ىيحي نمبو  

 Ulis ذاقغتساو ابيفالت ىف دمحم ىبا نم ناك امو ترهات ةعيقو

y as leدالب ىندصقيل هل أدباوربش ةعمقو ىم تلفا امل ةيفياغ  

dbكلذ نراقو ناأسملت ىجاونب  Je,ىبا ديسلا  obنب ىبوم ىنب  

 ةتانز دالب ىلا هجورخو شكارم نم Late ايلاو نسوملا دمع نب فسوي
 ae, buis ee وبا يشلا هيلا كتكو ممراغم ةيابجو pile ديبقل

 اهب dés ترهات ىلا لحتراو كلذ نم ىباف هعابتا ىف هناو هل ضرعي ال نأو

 ىنارع وبا ديسلا لققو اهنوصح ىف ls ترفو هركسعم ضفناف ةيناغ ىبا
 ريافغلا نم ميديا تالقماو Giles دبعلا À OS ترهات تهبتسإ

 عقواف [ضاهب] gère دمحم وبا يشلا مضرتعاف ةيقيرفأ ىلا .اوبلقنإو ىبسلاو

 pese Les Ji pee رئاس معحلو ميديا نم ىرمللا se عب
 هرتسكذن Le pret نم LS ol dt نيليارط, ةيحاقي ملف قطو call ىم

 Le نيقلملاو برعلا كلبمو ةسوفن ةعقأو

 هدي نم نيفهأت دمحم نا حاتفتساو ,JA del دعب :ةيناغ نبا ناك



pa. 

 برعلا نم هثايلواو نمقلملا لف هب قحالتو سلبارط تاهج ىلا صلخ

 ناكو  Atدوعسم نب دمحم مريبكو حاير نم ةدواودلا ةفقاوم ىن هعم
 اوقلطناو ممصلاو تابقلا ىلع اودقاعتو برد ةدواعم ىلع اومزتعاو او مادتف

Ras ناك ما كلذ نم يلا عقجا ىتح ةيحان لك نم بارعالا نوفلاتسي 

brel, داشتحالا ىف اوفلتخاو تافنو بابدو ىؤعو ديرشلاو بغزو حاير نم 
 ملوصو لبق دمحم وبا مردابف ةيقيرفأ لوخد  palةنس سنوت نم

 زمتتلا دعإو تس  LRكل
 هطيطاسفو هتينبا دمحم وبأ برض سياطولا  passضعب هيلا  SAىنم

 ةيناغ نبأ فاصم لقحإو ملس نب ىفع ىنب , tailنأ ىلا نودحوملا
OR TL St, Jah Lie; اكعد 
ns رفلاو ركلا 3 ذايللاو ةطيفخل ميدي نمب اهومدق اوناك دقو برعلا 

  Liesنيقلملا نم قلخ ةكرعملا ىن كلهو ايبس مرودخ تابرو نيدحولل

 ناك برعلاو ةتانزو  pasناطلس نب طلبلا دوعسم نب دمحم نب هللا دبع 6

 ميش [ضامب] و ناطلس نب ركاسع ىب يش ىبا ني تاكرح هع نيآو ةدواؤدلا
 رارجو ةرق ىب  LPنب ىزاغلا نب دمحمو ةوارغم ريبك نرزغيو  dalىف

épis دف لولقم DU ضهبف ةيناغ نبا فرسصنأو fes نم نيرخأ 

 نيمهاظ ةرسعأ نودحوملاو دمحم وبأ بلقناو هتابج عيج نم سابلاب

able ral اهنم داسفلا Je مس>و Luis دم بأ رمأ لمفتسأو 

 هل مدهت مو هبورح ىفقاوم تلاطو  Lasرصافلا كلهو ةيأر  dsفسوي هنبأ
 هيلع ديتسأو رصغفتسملا  So) dalنيرم ىئب ةنتفب اولغشو هرغص

  P #45ىفكتسإب برغملاب  giىف دمحم ىبأ  Lai slلوعو  (deهايف

JA ages Le ce alu US LS, La des Los 
D du... Loubet Leu 



 صفح ىبأ ill نب لديك نبأ “< كلبم DE ربك

 HI عاترا كله املو ةرشع نامت ةنس متاف دمحم ىبا جملا ةافو تناك

 علا نب نهيلا دبع نيب ot ىروشلا ىف نودحوملا قرتتفأو هكلبمل

 bout اوددرتف صفح me) nl pl ليعمسأ هع ىبأ ميهرسأو دام ا

 ol, Abel ةقفص هوطعاو Au نجرلا دبع ديز ىبأ رممألا ىلع اوقفتأ 3

 Je نأ ىلا بناوهل ةياجو ىاونلا ديبقل هركاسع ىف جرهو ىناشلاب

 ىنم ديز ىبأ هنبأو ةمقي فا ىلع العلا يا ديسلا ةيالو نع ربك

 ةيصفحل ةلودلا ىف عضارتعاو ,Las pal هدعب

 تلد نزار صيخخ لولا Ver تادرس لاس لإ
 العلا وبا وهو Liane 5 ed ىلا هلوصوو ةيليبشا ىنم العلا ىبا ديسلا ةلزع

 دحاولا ديعو روصنملا cie sal نيوملا دمع نب قسري نب سيردأ

 هلاح ربج ىن ىنثملا نبا ريزولا ىلع لوعو كلذ دعب هل عيابملا عولخم ا

 ةباينو هتيالوب باطخل لصوو ةيقيرفأ ىلع هل دقعو dial دنع هل ىعسف
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posصفح ىبا يملا نب ليعمسا نب  deام لالخ  Jessمادنقتتساو  
 Al Le we عمبر À باتكلا ىرقو sad ىلا دمحم ىبا عملا ءانبأ

Seبلغو هقرازو ىف بطشملا دهجأ لهتساو هرمأ ىف ةباينلاب جملا ماقف  

 déni دمحم ىبأ .عشلا ءانبا صتخاو هتبارقل ةالاوملا 3 ءاسإو هتناطب هيلع

 ةنسلا نم ةدعقلا ىذ ربش العلا وبا ديسلا لصوو هل ةلودلا دادتماأ ىنظو

 بترو دلبلا نم رخاف نبأ رصقب ديز LT ديسلا هنبأ لزناو ةبصقلاب لزنف

 | بتاك ليخن نب ous de ضبقت هلوصو نم ربشلو ننسلا 2 رومالا

 plie زاقحاو ملاومأ ىنصتساو ىبحيو ركب ىبا هيوخأ des دمحم ىبا
 نم تاتلفب هفسا ناك امل كلذب هيلا دبع رصغتسملا JS معامضو

 ديسلا ملقتعاف دمحم يأ ةمدخ ىن هتساير مايا هيلا ىنت باتكلاو لوقلا

 اا ل lle Has dl ds ف "العلا وبا
 ديسلا جرخو هب عدراف ةيدهملا قبطم ىلا ركب وبا لقنو لتقف ضبقتو
 سباق ىجاون ىلا نيدحوملا رخاسع ىف ةرششع عست dés سنوت ىم العلا وبا

 ديسلا هدلو حرسو ىنيهسو معلا رصق لرفف اهنم ةيناغ نبأ بابسا عطقل

 اهديبقل sal دالب نم سمادغو جرد ىلا نيدحوملا نم Sans ىف ديز ابا

 مددعأوو loss ةيناغ Lot dit à LS uns هدي نمب مدقو اهةيابجو

 ىنبأ she ٌمقيرط ىف برعلا ماب فىجراف سمادغ نم هفرصنم كانه

 دديسلا Lol سباق ىلآ اوفحزو ركسعلا ضفناف كلذ ىن هلذب لامو ةيناغ

 ىف dal sel gl قحلف prie ربح هيقلف ميلا سمادغ ىف ديز وبا

 dass ضرملا العلا ابا ديسلا قرطو هلققب مو ركسعلا دماق Lu عرما

 ةركسب لها Gb بازلا ىلا dis نم ضبن ةيناغ نبأ نأ هغلبو سنوت

 ابين ١ ل tell ادعوا راما و 05 Laon رسم املا
 ببغلا نم هباقع مب لزناف ةركسب ىلا ديز وبا ديسلا عجرو مزبعاف لمرلا



WAH 

  dass àديسلا حرسف ربرملاو برعلا نم طالخا هيلا عمجأو  LIهيلا ديز

 لزنو ركاسعلا ىف  balديسلا هدصقف سنوت ىلا ةيناغ ىبأ هفلاخو

 اوفحازتو مهشأومو مساعظب ةراوهو برعلا هعمو ديز وبا  Josىدحا متاف
  ox, résبرحل نودحوملا تضعو لاققلا  Alةرعب مخشو ةراوه

 هتينبأ برضو اليه ءالب شام للا , RUE lesرمز بناف رسبصلاو

à le Lol Sel م dl نما avc نع ةكرعملا تلجناو ىنوقلملا 

 خلب اك مركسعم ىلع نودحوملا ىلوتسأو  LE aiكلرم ربح ديز

 ( aسنوتب العلا أ يتسلل  œ LL LE r#S du guetةعقاوم ىم

sus a هنم لدبتسأاو هلزع دق رصنتسملا ls, rl ةعقاوو dal 

all كلهو دعب dise, ail هيلا Je و ةقرويم ele ىلافيتلا ol 

CO coue—s نبأ عولخم دحاولا دبع ىلوو cape ةنس كلذ رثا رصنتسملا 

de Lil ديز al ديسلا 4] us, ةدقعلا كلت ضقنف ىموملا دبع 

 ام ضقنو هلع  nulنم رصنتسملا  dieطسبو ةيالولا ىف هنانع لسراف

LS اه سانلا déc فوخفناو هوجولا هل' نركفتو ههوركمم سانلا ىف هدي 

 ةيغاصلا ىنم هيلع  àهدلوو صفح #5 ىبأ نب دمح  diىأ  Jeلديبتسأو

Laةرضح لاب قحلف هلهاو هرئاخذب رجلا بكرو هركذن  

pal نب دمحم ىبا نب هللا ديع دمحم ىبا LA, نع pad 



 مسمع

 Dhs كيس لكلا لا ا MN نيب يك dl ىلع des .دحاولا دبع

al Crهقباين ترقسأو ةيقيرفأ  Lealeةينام ءاهز  Alوبأ يي  NE 

 ىنابعش 3 سنوت 4 لصوف PES | نياعلا ل ;AS ka) LS ابارهمالا

 plus, sh دالوا نأكو ةضايلوب هقيرط ىت عقوا نأ دعب ةنسلا هذه نم
 جيو خو fois pui LS ابا ريمالا slal حرسف ةنوب JL هضارتعال اوعج دق

 هتفس نم نأضمر ىف جرخو كلذك ىناكف li sai Jal نم تاقبطلا

 برغملا نم هقحل رث ةباينلا نع نارعوبأ حرحزتو ةنسلا رخآ نم ةدعقلا

 هذه ىم este Là كلذو Lai Le سباق نع LS; pe 74 das دقعو

 رت ةونع ةياجب Las ةيناغ نبا نأ هغلب سنوتب هرارقتسا دعبو ةغسلا

Leسلدت ىلإ كلذك  dl,كلت ىف تاع  wlydنم لحرف  Jusدقعو  

 الكي دقو زارت هيدنب عصف ةبا صخل ىلا ريسلا ذغاو هانركذ LS هيوخال

 اهلاوحا Su ةياجب ىلإ ىتناف ةيناغ y] ets ىنرم à ةيدبملا 4 م ذفنأو

 | امكن ie ses ةيناغ نبا of sad هكرداف, ةنايلمو Lace ىلا رف
 ادب لري و ىدرشعو عبرأ ,dau bas) 16 Liss سنوت ىلأ اعجار

 SE ايكرمالا ىلع هبلغو ءايركز وبا رهمالا ةوها هيلع راث نأ ىل هترامإب



Lai cl N à Lo) كسبه ءاير 5 " ريمالا ةيالو نع JE 

 مل ةيارلا عفارو ةيقيرفاب  Li), ELهتقيادبو كلذ

 ax Qosil ىوماملا 0 Les عبرأ ةنس شكارمب لداعلا لدتق امل

alىبأ  ousىنيدحوملا نم اهب نم ىلع ةعيبلا هل ذخايل سنوتب هللا دبع  

well SÙS,تف دق  Ja dau Les, CHE avalلداعلا هينا "كوالا  

ulىبا رممالا هيخال كلذب بتكف هيلا هلسر درو دمحم وبا عنتماف  LS 

 نم ىلع ةعيبلا هل ذخاف ةيقيرفا ىلع هل دقعو سباق ةيالو نم LS وهو

dtats, ddlقيا'ابفاش 3  Leنسباقب ةقتشملا ريبك  Jah,كلذ  usb 

ousاس”  gel Li, pal Ouisالا  hautةيلع ركن  apoaell 
 ىف dat ىلا ربخلاب ريطو ةولزغو هيلع اوضقتتتاو dal بوك ' ىلا ةسضوبن

 دوعيأابف سلبارط بارعأو دمحم ىب le, GA ىن العم هوفلاف Ras دفو

 LS وبا ريمالا لحترا 3 هسفن ديحم وبا علخو مركسعم ىلا هب اولصوو
alسه ةنس نم بجر ىف اهلخدف سنوت  quesابا هاخأ لزنأو  see 

raiريخاف نبأ  de caisseورع با "ةربقاك  LLهبتكتساو سلدنالا| نم  

AE ERهي هرغي هزاكو . هام“ كله  dualوبا ريمالا طسبف  LSهيلع  

 ديتساف برغل ىلا جلا ىف دمحم ابا هاخا تعب 5 كله ىنا ىلا باذعلا

 هرومأ تماقتساو ىتاتنبلا ىدوم نب نوهم رزوتساو هكلمب

Cr re llريمالا دادبتسا  “Le S; es!رمالاب  NAS «saنموملأ  

 die Lopass لنك نيدحممأ لتق ىم ىقومالال sbl Le هب J-ail أمل

4 



 ممم

Jus,مهارباو عولخملا هللا دبع دمحم وبا هاوخا منم نأكو  al,ريكنلا عاشا  

 sr ملا ناسللاب تاولصلال ءادنلاو دئاقعلا عضو ىنو ةمصعلا ىف ىدبملا ىلع

 رمغ هنأو هننس نم كلذ ريغو مردلا JS عمب متو كلا ءادنلا ثتادحأو

 ةملوتب سنوت ىلا Jlall ضعب لوسصو كلذب ربقل غولب قفاوو هنعلب ىنلعأو
 اج اني ةوعدلا لوحو و تس ةنس deals ىنلعأو مفرصف ومالا

 رديمالاب بقلتو. ىدسملا مامالا ركذ ىلع رصققأو هلفغاف هلالقتساو gs) زجع

 .ةنس هسفنل ةعيبلا ددج رث dix رودص )3 هب هتمالع مسرو

 كحل ىلع أرصتقم مامالا 5 دعب dl a هركذ تبثو ىنيثالثو عسرأ

 عفر ىتح كلذ ىف هتلود [LS ضاخو نينموملا val ىلا هزوابي م ريمالا
 اهب هحدم LS gaie ىف هئارعش ضعب هيلا

 5 انهملاعلا Gal اهب تناف 3 انيموملا ريمالاب لص الأ 1

 هتلود رخآ ىلا كلذ ىلع لزي مو die ol كلذ نع محزحزف

 ةنيطنسق ةو Le مف we ربهل

 ىلا cap نموملا دبع ىنب علخو سنوتب all ءايركز وبا al لقتسا امل

 نبأ هلخاد مث امايأ أهرصاحو اهتحاسب لزنف LAS) cu Liu ةنّيطنسق

Gliteىف  Call de ass Las Use ge dsl, Libéزاك كلا  

 اهيلع كيوو ىرشعلا فسوي نب () ىتاضرفلل هللا دبع ىبا ديسلا نبأ [ضاهب]
 (1) Le ms. 8 porte ىناصرغلل



 ممم م

 dpt .ىإ .همسلا ا بملإل de يعن ,Loeb die Ji és نا ذا
 ةيدبملا ىل رجلا ىف نيلقتعم اهريصو led هللا دبع ىبأ ديسلا نبا

 ىلا lol نبا عم اهدلوو اهلفإب تعبو قازرالا كلانه Late تي رجأو

 Se vb خومش نم عماج نب نوع نب رباج al ناو هنباو عماج
 ةيدهملا قبطم اولقتعاف ةدواودلا خومش نم ركاسع ىب all ىبا نباو
 هالوو هقلهج ىف راصف ةياجب لاغشأ بحاص JA هللا دبع وبأ st ىناكو

uns:ةايلهلا تايالولا  LESهذه فو هبيغم ىف سنوتب هفلخسي  ds 

 ut ىلا ,dal هلومأ rare, con نب نوهم هريزو de ضبقت
 نب ىبحي ابا هناكم رزوتساو ةيردنكسالا ىلا هبرغ à ةدم أبب لقتعاف ٠

 JAN هيحأ نبا ديز ابأ هدعب رزوتساف كله. Ji 4 عماج er العلا ىبأ

 كلم Ji ىلإ دمحم

 اهيلع ;LS ىبحي ىباريمالا هنبأ ةيالوو

 فرص wi ديع ىنب ةعاط علخو ةيقيرفإب LS وبارممالا لقتسا ال
 كلذ ىف هل تناكف هلاعا اون نع ةيناغ نب ىيحي ةعفادم ىلآ الوأ همزع

 الكروب طقخإو الكراوو باولاو سلبارط تاهج we هدردشو ةروكذم تاماقم
 مو هنود اهعنمل ةلاعو هركاسع SN لزناو هعابتا ىف اهلزن امل دهمملا

dieقيرافا نم برعلا نم هعابتاو ةيناغ نبا  pluملاح ىلع مريغو لالهو  

 (1) Le ms. 8 porte رهزاموأ



HAA 

dc عطقناو ةياقسو نيثالثو ىدحا dau كله ىأ AT, ديرشتلا نم 

M ss ةلودلا ريمأ paul, pl ue LA pa هللأ Le, هركذ عطقناف 

  ds Lieهمازرع تضبنو كلملا قاطن عاستاو ءاليتسالا  8% dlضرا

 ةتانز دالب ٌموي نمثالثو نيتنت ةنس سنوت نم حر برغملا

 ةياجب ىلا ريسلا ذغاو طسوالا برغم اب  peeاهب  Le) 3ىلا  SIAاههتفاف

  dsدبع, نب ليدنم ونب هعاطاف ةوارغم دالب ىل اهفم ضبن رث ابيلع

de ضيقتو مب عقواو ءاطبلا لزنف هفالخب نمجوت ونب رهاجو نهرلا 
 سابعلا نب ىوقلا دبع مسير  direبرغملا خودو سنوت ىلا هب تعبو

 هنبال برسغملا نم هعجرم دقعو هتيضح ىلآ اعجاو لفقو طسوالا

 ىبأ رهمالا  LS «s4Sهلزناو ةياجب ىلع  Leهل رزوقساو  ASنب  dtنب

 ىتاتنبلا مههأربأ  Jensدبعل هقيابجو ىدبت ىبا نب هللا دبعل هراوش

 ىلا  AS, ob urهتيصوب هيلا بعكو .ةناتنه نم  désعماوج ىلع

  JAفرشل اهتابتا ببي ةسايسلاو كلملاو نيدلا ىف  Lotةبارغو

 اهصنو اهانعم

 ةلود تناكو حفلا دبع ذنم ددعو روبظ ةيقيرفاب do ةراوهل ناك
 دايردي ىبأ ةنتف ىن منم ناك امل ابلكلكب ميلع ترج دق ىنييديبعلا

LSهف هركذم,  fe an platلف  lol Jusطرب  san3[ 530 نم  den 
 ةجاهنص كلم ضرقنا املو قسربتو ةبيبسو ةنجامرمو QI ىلا اهطئاسبو

 LS ةيقيرفإب ىاونلا le de يلسو لاله نم بارعالا بلغتو نيدحوملاب
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Liteاوبلغتو  sal paleمراعشو برعلا بهذه لفلا اذه  pilesىف  

 اهوسن 3 fil ىل ةيمكلا متغل أو مدكتو دئاوعلا ,ile نوعظلاو ىزلاو سومللا

 last مل ناك رث هبلاغب ءادتقالا ىف بولغملا ناش مل نكت ؛ ناك

Jiوبارممالا دبتسا الف هموقو نموملا دبع.بلغب ةعاطلا ىلا ةلودلا  LS 

 عافقمأو ةعاطلا ىف تايتلا غنم ربط صفح ىبا ىنب ىلأ ةلودلا تبلقناو

 سوت نم جرخو fr ىف ناطلسلا Ja AL eh pl نع
dauةرسا  AIMEاودفاوتف مداشتحا ىف تعبو ساروا لهأ ىلا ورغلاب ايروم:  

Éهركسعم  fée àالتق مب كتفف برعلاو نيدحوملا ىنم هركسع ىف  

Lauنم تلفاو شانح ىب ةرعب بيطلاوبا مريبك لعقو ملاوما معكاو  

 pos ىنم ةشطبلا هذه تنالف هبسك نم ايراع هسفنب Lab fre تلفا

 دمحم نب ىفسوي نب بوقعي وهو ىنيدحوملا ةخشم ىنم لجرلا اذه ناك

 بايد بارعا نم اهتيامحل نيدحوملا نم اركسع هعم حرسو اهتاهجو سلبارط

Pur Lola, melىنميبو هنيب  «sysىرهأوبلل لتق املف دو ةقودصم  

Livىنيثالثو حست  LSهمدقتسأو را بوقعي ل شحوتسأ دانك  

sh Lisىم ىرشأ كك م  à Li8 رعشو  ALI faاوقلطناف  fs 

 4م



m4: 

 des» 20 اوضبقتف هرمأ ف برعلا هتلخادم لبق هولجاعي نأ ىنوفاقي

 sad ىلا ربخلاب ,Lab اهبحاص ىف ةروتلا اوعجا dal اههعابتا ,de همخا

 موالشأ heat كان ىلا ممسوءرب ,as lus Ali رمالا ذفنف

 معن dll ىف ءارعشلا دشناو نب on ةربع اوهصاو سلبارط راوسإب

 ىضاق نيا دمحم هعم لقق نمن ناكو متنئاكل قوس رئاشبلل تماقو

 ,Si سفوت ىلإ () اقلع Je نزرع نب نارع ىبا شكارم ةاضقلا

 ةعيبلا مويل ةبطخ Last هنا هنع ىنو ىنربلا اذهب لصتاف سلبارط

 (8) ءارج gb ىرعي ةاعدلا نم لجر Lol ناكو dire ile نداكف

 ىزغلا هباه ىتح ورغلا ددرف لوطسالا ىلع مدقو رجلا ورغ ىف ةدهخلاب ربتشا

 | css > Lea هل راطو F5 نم ىنيطسملا لحاوس تنمأو رفكلا fl نم

 354 ءايرتكز انآ ةيدبملاب ىضاقلا نأو ph ىرهاوبلل الخادم ناك هنأ

 نب de gl اهب di ىتاطاسلا رمالا ذفنف كلذ ىف متسمسد ىلع علطا

olقاوم  A D AN hit hs 
 هناش نع ناطلسلا صخ سنوت ىلا قربلا لصو املو هدبع ىغفماف القتعم

 نم رخآ ,Je ةرضحلاب ,Ju هدلب ىلا ,oslel هحرسف عتلخادم نم ئىربف

 دومحم نب باحرب قلعت هل نأكو ممامق ىن هقياعسو متلخادم fl دنهل

 ردها رت las aka ةتانز نم راغدلا ضعب ىلا ناطلسلا زعواف بايد رهمأ

 ,cols Le ءادلا ms ىتح Jill SU هذه لهأ maxis همد

da 2) 

(4) Dans les mss. ce nom est écrit sans points diacritiques. — (2 Quelques lignes plus bas, cette 

même personne est nommée رجالا ا pl 
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 مدقوو سلدنالا قش Jul ةيسرمو ةيسنلب Les نع ربخل

Jaxal Uليج وبا  olىبا نب  edدعس نب 2 ىبا نب عفادم  

DS yابيلع بلغو ةيسنلب كلم  aaديسللا«نرب اذكدناءإ  

 دوه نبأ جورخو سلدنالاب نموملا دبع cé مير دوم دنع كلذو صفح ىبا

 بارطضاو ةنوجراب رمألا نبأ ةروتو دوه نبأ عم وه هتقنقف رث نوماملا ىلع
Jos]ىم:نفلدثالا روعغت«للا' ةيفاطلا» ىساو»ةمعفلاب  JSفجحزو بناج  

 عبس GANG تالث dau sarl تناكو اهرصاخل ةيسنلب ىلا نوغرا كلم

 ةيطاشو رقش ةريرجو ةيسنلب ىلع Lie ol :نايطشسملا Led تالاحم

 ءارو we ةوفغج لهأو ,dub dé ةيسرج des ةريبطب ,de نايجب ةلحتو

 ىنوغرا ةيغاط رفظو ةبطرق ةنيدم ةلاتشق ةيغاط كلمت رق ةقبس ىلع كلذ

SILةيسنلب راصحل ةشينأ نصح يبو ةريرجلو ةيسنلب نوصح نم  

 اهب ىقب ne on قف نايز ره تعاف فريصناو هركسع اهب كزناو

 نوملسملا ىشكناف مهلا قحزو ريقشو ةبطاش لهأ رفغتساو هركسع ىم

Lol,سلدفالابأ قيددملا يش ماس نب عيبرلا وبا دهشتساو منم رفكا : 

slide LS Seمشل رمال ةمشيب  dnsايس بلعب  
 alé نيتااترب شخ هين ناتو ىديرضر dsl س١
 Ars محير لشف دق شكارم نوملا دبع ونب ناكو اهقياكن ىف غلبتساو
 ريمالا سلدنالا قرش Jia شيندرم ىبا لماف ةيقيرف صفح col ىب

LS; Aةركلل  essهيلا  A, Resهيقفلا هبتاك شيندرم نبا هيلع  

llنبأ هللا دبع  ee JAدشناو ةرضحلاب دوبشم موي ىف متغمب ىدأو دفوف  

 هذه 25 ya Las هخرصتسي ىنيسلا يور ىلع هتديصق لقفحملا كلذ ىف



slاسلدنا هللا ليخ كليخب  

mile a are elles 
 اهتشاشح هيناعت Le شادو

Lot st 5, À Lأرجح  

vi Éب رضاها ٍةقراش  

je,ةبراغ  «stat 

 van 1e رهو سلا مساقت

 ةبطرقو اهنم ةيسنلب ىفو
 امهستبم sl Lis ىئادم

 ليس قاسم ابوي
 Lea ىدعلل (تداخ ههايدلل ام

 Lot عاجرتسا ىلا: اهيلتع اغيل

alىديأ تفغ  Epاهب  
 Lis قادحالل قئادح تناك

 بيغ رظفم نم اهلوح ام لاحو

 basis مفكلا Gestes Le ناعرس

Le Ceاهفيحت  
Lies 0 lie Jus bel 

Leاهبل يت غاسط ايتساحجم  

À 0 Lu Lost, 2 >ايس  

 ىلا هادي ندتماو ويل هل الخ

 ادرفنم email معرلا رغكاو

 امف محرلا Lt اهيا us لمص

 مس و

 اسرد ابتاخم ىلا ليبسلا ىأ

ieاسقلم رصنلا زع كنم لري  

 LS cle ىولبلا تقاذ ام لاطف

lalaام ام مح ,فشماوب  

 اسرع ىدعلا دفع اههام دوعي

 La رورسلاو اراذح ol نعت

LAN dos Lie Y 

 اسفنلا ىرمي اموأ سفنلا بهذي ام

seاسنينم ىناهالا لمتراو  

 اسنأ ام وعض اهنم قرطلا شحوتسي
 اسرج Lost ut ىري ءادنللو

Las eus SL Lil 

Las, d'oise es per: dtesille 

D el on sales 

 اسلهل بكرتسيوا بكرلا ىقوتسي
Lol seاسيبك ىتلا اهيناغم ىف  

 اسرمفا امل ىراضلا دّسالا ىّيحت

 Lulu Le se وتضع نيبو

 Lux اهمالعا نم مثلا رداغف

 أسلتخم هالجر لفت م ام كاردأ

Es Vue ch 50) 
 اسرم الو البح اهل سارملا ىقبا



Li eeeايكاتادعلا  

 ارصقنم هللا رمال اهبيف تمقو

sslلوك كوعدت ابلماسر  

Lies 3جرسلاو تراك دس  is 

ces 25ىبأ نب دحاولا دبع نب  

 ادم lice «de sLe ليك و

 dia ا Lits ىر 8 دّيوم

 اهعيار رادقملا Ji ةرامأ

 ابنش es نم اهب راهنلا ىدبي
 هاواي رايس

 PR PTE د

 مضرأ A قيليفلا فىطوأو
 تقرش اهقرش ىهقاب lasse مصناو

 سب و رس

 اسمط ام ىدبملا ةوعد نم تييحا

 اسيتقم ىدبلا كاذ رون 659 تو

a Lallsضراعلاكوا .ةعما  Las 
palاسلغلا هراوسنا ةسمحام  

Jai evil,نمل ٌوجرم  Lux 

 اسدنلا دييسلاو ىضرلا ريمالا كغم

sat lex dolieايار شتلاو  

 ns هبرت ىم ةلبقم صفح

Lis, Lasاسيل ىضرلا اهاّشغف  

RER EANهان“  REP TE 

Lil es ssامو ىل.  Lunel 

 Luk.n) 4e ca اهزع ةلودو

 Luce ARE és اهلا حلطيو

 أسرح Gil pi de نم قحت

 Lu, CRAN نم زعأ

 اسعت ىدبلا ءادعأ عسوت ءايلع

Jai gsاسلدنا رفصلا كولم  

 [Lu لسغت م ام ةراهط الو

 اسار نم لك شار طاطي ىتح
Li ss =; Sp Less! fosse 

 اسكتنا همسح رشابت ce ءاد
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Lars (1) Ms]فلل  Pa)ةيطخوا بسهالس أدرج امتحاس  Eee 

 Laues ىتأ دق ىداعالا مم لعل هبقرت تا أدذعوم ابل برسضأو

 ماعطلا se Le هلوطسا ميلا ous متيعاد ءايركر وبا ريمالا باجاف

Jill, LA,عم  cas glنب قاحا با ديهشلا نب ىيحي نب  alصفح  
 اذه ىف مثو sal لوطسالا gels, us ىلا ةيام كلذ ةهق تناكو

Ledصلخي م( ذا ضاغلإاب عجرو اهب ددملا غريفتساو ةيناد ىسرمم لزنف  

 ةيسنلب لها ىلع ad تشاو هلستي ىم Jesse ىنبأ' لبق نم هيلا

evene,تعقوف عوبلل نم كالبلا رقكو تاوقالا  Laiدليلا مالسا ىلع  
 نبأ اهنغ جرخو HU كس ةنس رفص ىف نوغرا كلم ةمقاج ابملستف

 عجرو ءايركز ىبا ريمالل اهلها ىلع ةعيبلا ذخاف رقش ةريزج ىلا شيندرم

 ىلع ودعلا لاو هستلجج ىف راصو ناطلسلا ىلع JS سنوت ىلأ :نابالا»ىبا

 بجو ىف اهله دف ةيناد ىلا ابنع del رقش ةريزجب شيندرم Cl راصح

 يلمع ناتسا دو LS iso deuil file da dau نم

 Fr vo باطخ نب EU دبع {LU 27 ركب وبا اهب عيوب ناك دقو

 ىلا مقعيبب تعبو هلققو هتنس نم ناضمر ىن هيلع اههتفاف ةنسلا

 نبا دقو بلقناو هستعاط ىف ةيقرشلا دالبلا تمظتناو ءايدكز ىبا رممالا

 ع bo عبس ةنس هلع ىلع Aude سنوت نم هيلا شيندرم
Leةنس نوصل تدقل ىلإ اهنع حرخو ةيسرم ىلع دوه نبأ هبلغ نأ 4!  

duos Stéىنيعسرأو خيرا ةنس هدي نم ةنولشرب ةيغاط  اهذخأ +  

PAP O MIE) 

(4) 11 faut probablement lire Mol 



 سل

 هرمأ لامو هتملوأو ىرهوجل نع ربقل

 ريزامكا نبا ةمدخب اربتشم ناكو ىرهوجل .دمحم نب دمحم لجرلا اذه مسا
 اهمارتم طبضلا نسح ,GS برغملا لاما نم ةراغو ةقبس ىلإو ىتاتنبلا

 عفريو هفلزي Les رظن ناطلسلا لاعإب قلعتو سنوت de درو الو ةسايرلا ىلا
 عم نييطرملا ةّربارملا ىم tal pladl لهأ ةيابج دجوف هناش ىم

silالو ةطبضنم ريغ  azىف  lesىلع هبخف  EE 1 Liلمعلا  

 ادرفنم الع تراصو ابناويد DE Gale cb ابيلا عفدف ةالولل ةببنو

dl, sal fe ouلايغلا يبيح كلدب  d'oise LSناطلشلا/  = 

 al تيووم كلذ قفاوو هصاصتخاب هرثاو هقجحصن de ٍلوعو هعبضب ءاي همك

espلهتساف ةرضحلاب لاغشالا بحاص رغيرغلا نبإب ىورعملا ىتيفنكلا  

 ناطلسلا 46,5 نيدحوملا aie نم HS الا aa كلت ىليال ناكو هناكم

Lyريفظف هنانعو هتيافكل  Leهتينمأا ىلا ةعيرذ اهدقعأو هسفن ةجاحب  

 ةيدابلا لها عم هبورح ىن ةلالا ذختاو Ja طمتراو ىومسلا بابرا ةراسث نخاف
 ىبا نب هللا ديبع ابو ناعنلا نب ىلع ابا كلذ ءانثأ فساو املا جاعحا اذا

 هنايصع le هارذحو ناطلسلا هب ايرغأو هل امصنف اهل Ed مدعب نسل

 هرامعسا Salut sf ess dis de ليمسلا هيردحمل نادت dus اك

 ىلا كبابب ىدنع هل لاقف نايصعلاو GA el دعب موقت ىف موي تاذ

 اهدقعاو ناطلسلا die ضعف Al نم ءاشت نم Le col sad نم

 نب ىسوي نب قمل دبع هنع مدق الو dés es امل اقادصم ابلعجو هيلع

 كلذ نا este هل رهظأ Halal} Lol ءايركو عم ةياجب Ja كلهم

 Gi دبع يقلاف هباتكب Jai هرمأ دنع فىؤقولاب هيلا دبعو هقياعسب
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  41 elsتادليمالا ; LSدادبتسأ نم فنأو دعقو ابل ماقف اقف  copyهيلع

gl pal هب اطسف لوقلا al Ga ىتح هيلع دعت ابلاغماو هذه لرت مو 

Pts lens lue, عست ةنس هيلع ضبقتو ءايركر 

 ىبورذنلاو )1 ىاعرتب  akaادا باذعلا ىلع  ceهمايا  léهابط

MN كاملا“ لما ii قيرطلا ةعراقب هولش UN, هسفن Gas Ulis 

At nt مهي dci 

 دبع ىنب نع اهعطتقاو ةيقيرفا رمإب لقتسا ذنم ;LS وبا ريمالا ناك

LS estكلم 4[ الواطتم هانركذ  sadءاليتسالاو شكحارمم  ss de 

 نم هيلا san ام هل خي alé ىلع هل ةتانز ةرهاظم نا ىري ناكو ةوعدلا

 نايحالا ىلع كلذب ملساريو مٌميغريو ههف ةتانز ءارما لخادي JS كلذ

 دلقت ذنم نسارمتي ناكو ةوارغمو نمجوتو داولا دبع ىنبو نيرم + نم

 ىلع ,Las ميلول الس ميلا ازيكم هلعب متوعد ماقأ نموملا دبع Ji ةعاط
 ديزم هنم بطخو سولقلو ربلا هل ىعاض دق منم ديشرلا ESS مودع

 ut 6 اميغت ايادبلاو GUN عاوشإب GA هدوانعو ةقاصملو ةيثلولا

 ربكتساف ةلودلاو برغملا لع نيبلجما نيرم ىنب هلاتقا بناج ىع هيلا الهمو
 Ja هراوج مو هلو coulées اذه ديشلا لاصتا ءايركز وبا ناطلسلا
 ot ىنب ريما يوقلا دبع هيلع دفو ذأ كلذ de وه افيبو بيرقلا

 )1( Le ms. 8 porte ىنامرش etle ms À sl - (2) Le ms. D porte انهضت
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 نسارغي de ge ةوارغم ءارما نهرلا دبع نب ليدنم دلو ضعبو
 دادتعأو ;db ةملك عجو tas de Soul ذل اولوسو ةرمأ d اولبسف

 هرما ىف هماظتناو شكارم نيدحوملا كلم ءاطتمأ نم همومي امل .اناكر كلذ

Lu,هكلم نم هيلاونمسي ام ءاقترال  LLبرغملا جولول  deهكرخل هلها  

 ركاسشعلاو ءايلوالا رفاسو نيدحوملاب باهاو age ةرعنلا ىلا هزهو موالما
 all opel نمكتلا كاس تالذلر هفعتناو ىانههلا نع AS ل
 قى نيثالثو عست ةنس ضبنو هيعادل اوعطهاف منعظب حايرو لس ىنب نم

 سابعلا نب ىيونقلا دبع هتكرح ماما و ,sl شومجو ةمخض ركاسع

 Ris نابوذو ;db ءامحا نم مناطوإب نم دشحل دمحم نب ليدنم دالوأو
 PL موخت ىف متافاومل ادعوم معم برضو برغلا نم مفالحا ;dés ءايحاو

 وألا نم خاتم ياو عامر الع قاتم وانيت 445 72h er لا
 قللاف ريذاعملاب اوولتو ناطلسلا باكر ىن منعظب ةلحرلا نع برعلا لقاغت

 هعم اولتراف :مُمازع ,dus .مضابنتسا ىف Les ةلمحل LS وبا ريمالا
 برعلا نعظو ,Gb, sie نيدحوملا رخاسع عيمج ناسملت لزان ىتح

 !del ىلا ءاعدلاو راذعالاب ةنايلم نم لسرلا نسارغي ىلا مدق ناك نأ دعب

Res,ةحاسب نيدحوملا ركاسع تلح الو ةبيخلاب  AUنسارغي زذمبو  

 be D LS :نايتنلاب Ju ddl pass ناار
 ىتسارغي ىارو دوعصلا نم ةلتاقملا ننكمساف راوسالا ةياج se أو =

 هيوذ ىف افتلم ناشملت باوبا-ىنم ةبقعلا بإب دضقف Ml طيحا دق نأ

 RU ضعب لدجو مومن pos نيدحوملا ركاشعم ,dual هتضاخو
 ةومكقاف بدح لاك نم دلبلا ىلا شومهل تلسنو bal قحلو هل اوجرفاف

 كلت as de لاومالا حاستكأو نايبصلاو ءاسنلا Jai 445 اوثاعو

 عرتاصب ىنودحوملا عجار برخلل ران تدهو ةمدصلا رايث رسحو ةعيبلا
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dé, طسوالا برغملاو ناسملة رما هدلقي نهف هرظن ءايركر وبا رهمالا ox, 
Lie ةعفادملاو سوملا دبع ىنب ةوعد نم dll هتوعد ةماقال اهرغتب 

 نسارعغي ةمواقم نع افعض ةتانز ءارما اربتو هوعفادتو مفارشأ كلذ ربكتساو

  saleقرطي الو هفنا عيل  dusهقسيرف نع دصي الو
RU A En ds Lits de 

 قافتالاو ةمالملا ىف ناطلسلا ىلع نيحراطتم هدفو تعب 4 هيلع بقارملا نم

ob ail ناسملت ىنرتولا بلاط شكارم بحاص ىلع دهلا لاصتاو 

 طارتشالل ءاشنلا طوس همأ تدفوو كلذ ىلا هباجاف ةيدحوملا ةوعدلاب هدرفي

 اهلصوم مكاف لوبقلاو  Gil ahاهتدافو نسحاو , aeع

 هميابج ىلع هلاع ىديأ قلطاو ةيقيرفإب لاعالا ضعب ةطرش ىف نسارغيل

  Jetىفو هلو مذ نم ةليل ةرشع عبسل هترضح ىلا  Ltهيلا سوسو هقيرط

 دادبتسإب نوذحوملا  ul àاوراشأو  LUبرغملا ءارمأو ةتانز نم هيسفانم

 طسوالا  Léناطلسلا ةراش نم سبل ام مسابلاو همارم نع اضرتعمو هرديص
| Lulu ele ىم زاك هلقوب Robes, 

 هطوو هموق مما ىقكيلملا روصنمو ىوارغملا ليدنم  gesكلذب ميلا

  sslىف مل  sltىلع ةيناطلسلا مسارملاو ةلالا  auهوذختاف معيرق نساربغي

  Lib ram 2e gages pasراجل  sedاا ل
_ ll. برغملا ناعذأ ىلع ىارشالاو هريطو عولبو هكلم دادتمإب نيعلا ريرق سنوت 

ira لخدف هتوعدب هيف ىنموملا دبع ىنب ةوعد dsl همكحل هدايقنأو 

 خفلا ىف ءارعشلا هدهدإو هتكيرا دعتقاو  pie wubهيلا تلواطتو '
 قافالا قانعأ  LSهركذن
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 A ل نيتشه سسك ساو

 نب ورع وباو ديلولا أ باقعا نم ىجابلا el ob وبا Lait ناك

 Lan Lettres urine sortes دال
 Lys ىؤوقناو رصنتسملا 56, ذنم كلملا ىن تايتلا سلدنالا ةودعب ناكو

 ةيليبشأ دوه pl كلمو Lie Reel ىنيدحموملا دوه ىوأ بلغو ra نوبأ

RESTE ararallةنومرق هتعيب ىف نلخدو درلا تكل نبركب  sole) 

 ىأ دعب ils ةنوجرإب AE رجالا نب S هدي ىجابلا لصوف دوه ىبأ

 لخدف نيرهاظ اوعجرو هومزهو salé ميلا دوه نبأ فحزو ةبطرق كلم
allنعبو ةبليبشا ىف هتصرف زبتنا رث اهجراخ ركسعو ةيليبسا ىلا  

 ةيليبشا el نبا Jess نيثالثو ىدحا ,Lau LP هريزو cles هيلع

 pale ىلوو دوه نبا ةعاط ىلا اوعجرو اهلها ههلع رات اهلا هلوخد نم رهشلو

 نب ديحم مسفنا ىلع اولوو شكارم ديشرلا ىلا متعاط ةيليبشأا لها
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 ىف اذه دمحم ىف سلدنالا ىلا هدلو ثعبو هلقتعإو اهيلع هبلغ ءايركز
 مسفنأا ىلع هومدق ديشرلل ةيليبشأ لهأ عيا الو .ةيليبشإب هما ةلافك

 دبع ابا دمسلا رقاف ةرضحلا ىلا pos, les دبل نب ومعوبأ كلذ سك لرش

 كلم دقو نمعبرأ ةنس كله ىأ ىلا ديشرلا ةوعد ىف نرقساو ,RAA ىلع هللا

 ىلا مدقت ىنمب أودتقاف برغملا لاعا ىلع فرسشاو ناسملت ءايركز وبأ ريمالا

 ىب ءايركز ىبارممالل اوعيابو ةيسرمو ةيسنلبب سلدنالا نرش لها نم هتعيب

 ,pos هيلا اوقعبو فيرطو شيرش لهأ مب ,dl صفح ىبأ نب دمحم ىبأ

dieseىدحأ ةنس  Gaelهنم اولاسو  LA,ىلوف هتبارق لسا ضعب  

paleماو ةيليبصا مدقف صفح ىبا يملا نب سنوي همع نبا سراف ابا  
pus Layeاهضقن ىف دلل نبأ 2  allثالث ةنس هيلع ضققنا رث  

 هدي لصوو ةيليبشا رمإب دبتساو ةتبس ىلا دلبلا نم هدرطو نمعبرأو
 مطقساو دغهلل نم ةرواغملا لهأ ىديا ىلع برضو مسلا هل دقعو ةيغاطلاب

 ابا عجرو ةيليبشأ رماب لقتساو () colis pot ءالمإب هولققف هناويد نم

otصفح ىبأ نب  of),ةوعدب  LI palءايركز  aluكلذل ةيغاطلا  
 ملصلا هولاسو مرصح ىلا es À ةناشرمو ةنومرق elle file ضقتناو

 نب ىبحير بيعش نباو cols ST نمب ىروش دلبلا رمأ Les عنتماف

 a ىلا ارخا مرمأ ىف نوعجريو مير ىنب ركب ىو راهخ نب دوعسمو نودلخ
 ٠ الار لكل علو omis از اذهل اذهل ol نعمل hr قير ب

deوبا رممالا ميلا تعبو ةيغاطلا  LSهل بجو ددملا  JAIرظنل  

 هم ملوطسا says ةتبس ىلا هل زعوإو كلفيتلا رغيرغلا نب عيبرلا ىب
 ىلوقسأو esp ةيستم ىلع ةيغاطلا لوطسا ٌميلغو ةيليبشأ ىدأو AT لصوف

 se رجالا نأ Ale OÙ دعب نيعبرأو تكس ةنس Le Lake ودعلا

(1) Dans les mss. on trouve quelquefois ce nom écrit قاقسش 



 ا

 Ebal ديد تنأ نب قفل دبع اهب (ae لهأ ىلع {dell مدقو هترممو

 | هلل رمالاو نموملا دبع لآ نم

2 NI se pl رصقو dal, draw لهأ Less نع 74 

 دوه نبال اهنع ىبوم هيخا لورنو منع نوماملا عالقا دعب ةقبس لها ناك
 vel ميلع اومدقو دوه نبأ Al () ىنيتشقلا منع اوجرخاو lex دق

 ةيليبشا لها del ام دنع aux il dell ىلإ اوعجر رت Gall ىستو ىتشنيلا

dauسه  SANS,ىلع اوضبقتو:  enسابعلا ابا ديسلا اولخدأو هنبأو  

 de ديشرلا دقع م ميلع هولوف ةأرغب a Li اراك (semis يي لا ١

 Lens nel, Lune ليمان وق ناك laits de الرو

 Los اهب لقتساف ةقبس هالوف ابطبضف لاعالا ىلا هعفدو ابيف ىلخ ديشرلا

Lab deدئاق ريمالا نيا: سوي | LL, Pare J= deاهتبصقل  

 ds لا ريمالا el لعفتسا دقو نيعبرا dau ديشرلا كله اذا ىتح

 فرصف Quoi راصمأ نم NI هعيابو نابسمللت ىلع .ىلوقساو ةيقيرفاب

All dns pe Lolىق اكو  Jia elلاجرلا عنطصأو  Jessىف  

 مركلا دبع ىنبارصق لها كلذ ىف هب ىدتقاو هقعيبب دفولا تعبو هتوعد

 Lai امو ةتبس de صالخ نبال دقعو ءاير كر ىباريمالل Reg |وقعبف

 Lai ليك أذن ورسم مام (Ds ls 0 سأ ىن هيلا ةيدبلاب تعبف

 دنع بطعف ليس ىو مهاربأ بيدالا هعمو ae J ىلع ادفاو هيف مساقلا

 (!) Le ms. D porte ىنيتشفلا
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 ىلطعلا اذه ةيقت ىلع هانمدق ايك ةيليبشا نم لوطسالا عجر الو هعالقا

 هدئاق نم بغر هنبأ ىلع صالخ نب ىلع ىبا نحو  srlرغيرغلا نب عمب لا
 نأ  desىلإ هتلمجب  sadلقحاو هلهإب لقتناف  LL, 45485لوطسالا رم

  Jr los couحاراف الحاسب , aolىف صغم هباصاف هلكاف نمت هل

 هنم كله هاعم  deu séىنمعبراو كس  aiesىلع ناطلسلا  drawىبال

Fo MT ىلا ur pit cas cool de ىبا LS نب CS 

Pass ةنافشلا: اعيد ا ليما late 4 نب رع ابا ddl ىلع هعم 

 وبا ريمالا هالوف ةرضملاب قمل ىافش لدتق املو دع ىبال  12 LSهس اعيشا

 هركذن ام ةتبسب Gall دادمتسا نم نأك نأ ىلا لاهل ترقسأو

Lu des نبع ربع 

 هرديزو دبتسأو هانركذ اك نيثالثو سه Liu ةيرملاب دوه نب دمحم كله 5

 ثعبق رجالا نبا هقياضو هسفنل ابطبضو اهب ىهمرلا نب دمحم هللا دبع وبأ

dieseخوجأ ريمالا ىلا نيعبرأ ةنس  LES;نيح  Gr Joel Sat 

dell uaالرس: و  due 4e os of dl ape ja ul 

 ةترمخذو هلهإب ةقيس ىلا اهنم جرخو هرابخا ىن هانركذ ايك [نيعبراو تالث]

 نيتاسب 3 ةنيدملا جراح ,dal ةمركتلاو ربلا Je صالخ ىنب le sal هلحاو

 نم لوطسالا ,ze املف هل رمغتو هب رذنف صالخ ىباب ةروغلا عمجاو شنومنب
 نم لحو ءايركز ىبا رممالا ىلع JA سنوتب قحلو ىيمرلا هبكر ةيليبشا

 دينو ىرسقلاو عايضلا اهب كلمتو ous ىنطوتساو ةمركتلا Je هترضح

 هذحو هلل ءاقبلاو [ضايب] ةنس كله يأ ىلا روصقلا



yرجالا نبأ ةعيب نع  

 ناسيجن كافر .ةوسرا هديتناوم Legal طفيف اسمر
 هتعاط عجارو دوه نبا عم هتنتف تلاطو سلدنالا برو ةيليبشاو ةبطرقو

 لا dat امن دنق نيتالثو نس dau Sais عيابو هيلع 0

 نادم sen des alle SN الاه كلذر de لري مف ةتبسو ةيليبشا

 هيلارجالا نبا لوخ ةكلاو ةرصنلل هليماتو dass sl ءايركر ىبا ريمالا كلم“

 ءايركز وبا رممالا معجرف ةقلام danse نم شامع نب كب ابا اهب دفوأو ةوعدلا
JANتاقفنلل  b dslكله ىنأ ىلا كلذ دعب نم مل اهلصاوي لري  

 ديتساو LelLI لاقع نم هسفن رجالا نبا قلطاف ىنمعبرأو عبس ةنس

di LL, 

 ةسامل#ب ,La نيدحوملا die ىم ىررمهلا ءايركز نب هللا دبع ناك

 هيلا تدعبو هرددص اهب gi لوقلا ىم ةميظع ىررهلا نع هيلا تهم

 عاكام كير لصتاأو هيسفن ىلع SA dx هباتك قرمو هبتعي مف انهتعتسم



fof 

dj قنطحزو د اك هر Leo ديز وبأ رماقأو نينوتب قحلف LI دوعلا 

 ىدحا ةنس ديعسلا  Gaelليقو  Liuناك هركسعم نمو نيعبرا
 كلوارفم  samull CL, salلاا  als, Lakesديف وول

 اوردغف ىويمدكلا  arماقو اهلسإو ةسادلجم نم جرسخل هب اوراثو
 هل ركشف ديعسلا ىلا رباب ريطو ىويمدكلا ديز وبأ أهرمإب  pis, dilesهل

 ضبقتو هنفلاس  deهللا دبع  SAضعب [ des ls lsادهم ملا

 ىلا هسارب تعبو هلمقف  aeشحارم ىلأ هقيرط نم عجرو أهب بصنف

= Le ES ىم LES ىنأ dl نموملا دبع :ةوعد ىلع NE تماقأو 

Aiةعيب 0  Les dsةعاط نم أهمدقت  «seتاع  

 رافقلا ىف عيلقتو Rad ذنم نيرم Ce نمبو داولا دبع ىنب نيب ناك

 ىنب ةلود تثاتلا املف عاممتأو ةأيماقللا» 3 csHal اهثاه لكون عنو F5 نقف

 ل كلذ hdmi) cols, aille Lie RSS pet دبع

 بوسعيو رحاسعلا ps us شحارم ةرضح ىنع (Pos داولا دبع

 ظسوالا برغملا خودو ةيقيرفأ رمإب LS اوباوريمالا :نراتسإ ,LU لدابجعلا

gs)ناسملت  dell],نب 'مم ونب رذح داولا دبع ونب  usمتلباغ  ble, 

 دعبلا ىلع هوفطالو لوقلا 3 هل اونالف ميلع LS وبا رممالا مرهاظي نأ

 Last LS oi ones, WU Ga كل اوبجو او :ليوتقلاب» ةوبظاحو .ةعاطلاب

 we les هفحزو شكارم ىلإ هركسع )3 ةمدقمو هرمأ ىف اناوعاو هتوعدل

 متعيبب ماصتعالاو متعاط ىلع ,sal برغملا Je نم ميديا تحن



fo 

 و  esمرممأ نم كلذ ىن ءايركز ىبا ريمالا نيبو منيب تابطاخملا  otésنب
 هدعب نم دمحم هيخاو قحل دبع , Aluىرخأ دعب ةرم كلذب هيلع فت

s Jess لاف de LS وبا ريمالا ىلوقسا دقو ديشرلا كله St 4 

 هتوعد  Jiىنيتودعلا نم راصمالا لهأ فرسشتساو طسوالا برغملاب ةتانز

 ىلا  SES altىأ رممالا ةاصوب اومصتعا دق ةسانكم لها  GSدبع نب

 مءاجو قلل  Jiشكارم نم  gas Lilاوقعبو هولققو هب اوبثوتف ةريسلا
 دبع نب ىدكي ىبأ رممالا ىلأ  RL GAةعيب ىلع  LS al ailأهو ذفناف

  fast Last aتالث ةنس 548 ىب فرطملا عيبا  aeوبأ نمهضو

 ىف  GA ue Loهددمو سنوت نم ىناطلسلا رمأ مميتاي م لاك ممتياج

 بعرلا مماخ ميلا ضوينلا ىلع مزتعاو هدح ىهراف ديعسلا ىلا ربقل خابو

 اوعجارو  Lol, dellمءاحلاص , peeرافمغاو ةلاقالا ىن  Aلبقتف ة

 فورعم وه ام هكلبمو كلذ دعب هتكرح نم ناك ديا للا كلا

padىبارممالا كلهم نع  casناكم دبعلا ىلو ءايركر  
 دمحم هيخأ ىلا دبعلا ,pans ةياجب نم هتراما

 de رغت ىلع ءايركز ىيحي يأ هنبال دقع دق ءايركز وبا ريمالا ناك

 ةنيطنسقو SEA نم ابلاعا رئاس ىن رظنلا هيلا Jens داج ىنب كلم ةدعاق

 Se as كلذب لقتساف هانركذ LS نيثالثو تالث ,dau li ةنوبو

 نيدلإو معلا el كلس ىف هماظتناو هلالجو هسفنب ةفالخل eu نم
QUI,وبا ريمالا هاليف لدعلا  LSءالملا رضحاو نيثالثو نامت ةنس هدبع  

ls)عم ربانملا ىلع ةبطخل ىف هركذب زعوأو هباتك ىت مديشإو  BASSE 

 . ل“ 3
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 هللا كددس معا 5 bass همالك نم نلطلا# Lil (oil +ةيضولاب هيلا

 نوسمام @ paul دومحم كلعجو @ كدعساو هيضري امل كادهو جه كدشراو
 Mine هلعجو م هقلخ قى هللا هاعرتسا نم ىلع بجي ام لوأ نأ ه ةريرسلا

due, Geرمأ لكى لجو زع هللا ىضر مّدقي نأ و هقدو مرمأ لج ىف  de 

 نع هبذو هيعس هلع نوكيو و هلل هتوقو هلرحو هرمأ لكب ناو و
à wallلوح نم ةءاربلاو و هيلع لكوتلا دعب و نينمولل هداهجو هبرحو  

 DIS GA ابن كيلع درووا و قلقم رمأ lé ىتمو و هيلا ةوقلاو

Gui)ةىكسو  gelsهيلع درت ىأ لبق هلواحو و ههتات رمأ بقاوع عراد  

dass,مادقا مدقت الو ن  Jeldlماجا مج الو و  EE GAمعأو  

 ربصلا هحاتفمف مو هلاجر هقمواقم نع رصقو à dle قاضأ اذا AT نأ

 م و Us م براجلا ىذو © Fous, s شيهل ءالقع عم ,Sa ةمارعلو

plهللا ىلع لكوتلاو و هيلع  Lesكشيج ريبكل ىناسحالاو & هيدل  

 ريبكلاب ريقفل قحلت الو و هردق ىلع ريغصلاو و هردق ىلع ريثكلا هريغصو

 (1) درثوتو ريبكلا ةين دسفتو هسفن ىن هطلغتو كسفن قل رمقغل ىرجف

 كانا محتا (ES ىنمبجولا الك ىف ةدسفم هيلا كناسحا نوكيف كيلع

 حان> مل ضفخو Lil مرمغضو ابأ مريبك ذختاو كعم نم سوفن تقشتو

 بحي هللا نأ هللا ىلع لكوتف aa ps أذاف < 5 مرواستو Lei نم لذلا

 عمست ,y كر el رقجو و Spain كتاذو مج ةريغص كسفن ,KE نولاكوتللا

Ji5 نيطلغملا و نيطلاغلا  SAةماعلا مظعا  Laمرتكاو و  V5 

 عضاوت نم نأ kb روزو ناتببو ررغ كاذف جه bac ملجأو ةرهس منسحأو
 gs لاوسلاو Ale نع ,wall كقيعر لاوحا ىقفتب كيلعو هللا ,des هلل

 CAS تيعد Les Ras ادحا حماسنالو piles نع ختالو fs متاضق ريس

(1) Le ms D porte درموت 



 ا

dlمميف عارت الو منع ابفشكاف  Larsادار عمر الو  GA os des 

les4 مل ىنميقدصم تاق داعم  dj) clesلكاس حفر قو بيصن رفوأ  

 ىلع برصتقا ىتم كناف sil مل كلاوس نكيلو بيج عرسا كيلا هقلح

 de sb Gb «de تنأو [RUE st" كيلا حضر أذأو قدصلا لوق كرو قد

deهلقنو هتلزان 01  dj dal Leهيلع كوذحو  sb ASةسايشلاو  

 تاقرط ىف تياع دسفم ىنوأ ,dé ةيعرشلا ليواقا هتدضعو ةنسلاو باتكلا

 salle ملاوحأو ممحالص كاس 3 dus de راج ملاومأو ىيملسملا

 ىلع Sea ةرستع لقت الو ءأو د ةديياغلا CT AJ هعقوو lie هرشأ ناف

 لعفلا ىلع als لوقلاو لوقلا Le SEA هتلاقأ ىاف is ىنع زجاع معنلا

aks dsكيلع 1  as pubلبق هرمأ كرادتو هراشتنأ لبق  sis] 

 LIEN Eos Si ىأو امندتلاب PE كينيع بصن نوملا لعجأو

 JA نأ معاو ميار هتاصرم ىف yes حلاص لع نم هقمدق اج الا كبر ىلا

 ايندلا ىف نسحل ابنلا هنا نيرخالا ىف هملع انكرتو JSE نم زع هلوق ىف

 sem ho) SALON تالغفلاو ةروحشملا لاعالا نم اهيف le ام ىلع

 كي وجردأو حا ىع ds بذت Lys dual بوث dluss ىم كيفكيلف

«SAكبر نم مخ 5 كينيع بصن هذه ىكيصو تلعج  Lisع هرسمب  



 عم

 لاشي هللا اةلرا وأ dass AU ge فاينلا»الا فدع حزبي ال joe labs :كايدي
 ةباجالابو 72% es JS cle هنا es ذا دشرلا ىاد ىبلو ces حعمهس نم

 تم ج ليكولا معنو هللا ,Lune مظعلا ىلعلا هللإب الآ ةوقالو لوحالو ريدج

 dx ىف العفو di (ag ىاريمالا جشرت مظعف ,is ةيسولا

 نيدلل ,ski معلا ىف رظفلا نم ةلاحب وهو هليمات ةفاكلا دبع ىوقو هبعك

 ,db ىف هارعشلا لفتحاو ناطلسلا هل ىساف نيعبراو تس ةنس كله نأ ىلأ

 ديعلا دقعو die نوتعبيو ناطلسلا وجهت كلذب نورمقي LS هنيباتو

 i Ki عاديأو ءالملا روضحب دمحم هللا دبع يا ريمالا هيخأل هدعب نم

 LA هركذن ام هتفالخ نم ناك نا ىلا لهتلا ىف كلذب مباتك

LCA RAR ETSكيلا ىنم  

 EN ةنيطنسق dés ىلا سنوت نم جرخ دق ءايركز وبا ناطلسلا ناك
list deىلا لصوو  delةدواودلا كلانه هتفاوو ارب ركاسعلا ضرعف  

lin,لاكو مام ل  DU bts en 
 لصوو هضرم ىم M مث ةنيطنسق 4[ عجرف ضم ا كلانه ىناطلسلا

Leىلا  dis,لوف الو ضرملا هعجارف  PEكلهو هضرم هب دتشأ ةنوب  

 dé wie) AT ىنيعبرأو عبس dus ةرخالا ىداج نم gai عبسل

 تس ةنس ةغيطنسق ىلا كلذ دعب هولش لقن رث ةنوب عماجب نفدو ,A نم

 ىو هنبا هكلبم رثا عيوبو سنوت ىراصنلا راصح ىدي نمب نمتسو

 ضقتناف قافالا ف هكلبم ربخ راطو هريكذن ايك دمحم هللا دبع pl هدبع



 ' | ع4

 هربانم رجالا نبا لطعو ةيصفخل ةوعدلا اوذبنو ةيصاقلا لها نم ريتك

 طسوالا برغملا بحاص ىنايز نب oué اهب كسي ةيصفلل ةوعدلا نم

feالامي  Lakeايك ناسملت راسصح ىن تعطقنا نأ ىلا رهدلا نم انيح  

 ديبشلا نب ىبحي وبا اهب ناكو ةتبس ىلإ هكلبب ربخل غلب الو هركذن

 ىافش دئاقلاو دلاخ ىبا نيو مع وباو هركذن ايك ءايركز ىبا ريمالا لبق نم
 a نضع لاو سا ال ١ مسسأطو is ls !يىبا نبأ لتقو. ةماعلا تزاقف

 قزعلا مساقلا ىبأ Fee ىادنرلا نوبح ةروقلا هذه ربك ىلوتو سنوقب

Gil,ةيالو ىلع ءالملا  ay)عبس ةنس كلذو ىفترلإ ةوعدلا اولوحو  

 نب ىفسويومو رممالا نبأ اهب ديتساو ةوعدلا ىن ةبخط لها معبتو نمعبرأو
nesايلآو ناك ىتادمبلا جا ىب هللا دبع ىب  Yaleىلع ىبا لبق نم  

 ىلا وه fil ob نوب ol, al رمالا راص Us صالخ ىبا

 ىن هعم هسفن كرشأو alert بطخ مث مملع دبتساو ةيصفخل ةوعدلا

 fees سنوت l'as لقتقناو هركذن ايكاردغ نيرم وغب 465 o ىلآ ءاعدلا

sol) Beبوقعي نب وكلا دبع غلا وبأ  Les) Ale anse 

 اولحتراو ريمالا Fer يلا رسبسصأو أهب أول مف ءدلىلا مايا ةجهخط ىلا هموقو وه

Resفرعو سنوت ىلا  lt «œil psمساقلا  da,ماكحالإب هقفرعمو  

Jeu, GEI,هل ناكو ناطلسلا مايا ةرضحلاب ءاضقلا ةطخ ىن  Lasركذ  

 نومدلسملا ناكو اضيا Late ىلإ ءايركز ىبا رممالا كلب ربخل غلب الو
 SAN ىلع 5,4 QE عم ناطلسلا مل دقع دق ph ةنيدم ىف اهب

 ىراصنلا ردإب ناطلسلا كليم مغلب اذا ىتح Lilas ةيحابضلاو دلبلا ىف

 نبع ىنب نم ob ميلع اوبصنو راعوالاو نوصل Ils pas ثيعلا ىلأ

 مزاجأو معلونتسا ىتح fe طاحاو لبهل نم ملقعم ةيلقص ةيغاط مرصاخو

 ةطلام ةرسيرج Al دعما À اهرماع نم هراجول ,FL هتودع ىلآ رجلا

 مم



fr. 
 اهب اوناك نيذلا نيدسملا حرخاف , bat Radةيلقص ىلع ةيغاطلا ىلوتساو ٠

salle بلاغ All, هرفك LS مالسالا ةملك Lee Le, Lois, 

&sl, di ىم à Ut à 

EE. D, LS) A db Uيق رك  
 ينايغلا دمحم هع ةعيبلا هل ,Sal هللا دبع ىبا ريمالا هنبأ ىلع سانلا عققجأ

 بجي كنلات ةرضملل لخدف سنوت ىلا لحتراو ركسعملا لها lu, Cl ىلع

 ةعيبلا ددج رق Al رصنتسملا بقلتو هلوصو موي dress ددجل ةنسلا نم

 هكلم ءابعإب ماقو هلل ركشلاو هلل med ave عضول sl نمح دعب
EG,ل ركل ونا هيلا ةساح  DAS 

set,تايه ىلا  salبناج لكى م )0 تفرادتف تالاجلا لها ىلع ةعيبلا  

 يرروتلا 35 L ءاضقلا كم لدعتساو ىديم ىبأ نبأ هللا تبق وبأ رزوتساو
 ss اك هيلع“ رئاقلا ايلا ديم هع ذو du ناك

Ge dlىنايكلا دمحم هع نبأ ةروث  dieهيبأ لققمو  

 (Sp هنم سمأ اك دمك (nee ةوخالا نم LS ا ريمالل ناك

 ةافاصملاو ةصلاخلا نم منيب ايكو ميهاربأ ,nl AN هتيح لوطل ىنايذلاب

)1( Il faut probablement lire تفدأرتف 



 ماا

 لماف هموق ىف اهظع ,OS ىتاتنبلا ىدهم ىبا نب دمحم نزوتساو مصختسملا

 بعصتساو اهوحنو نيرشعلا نس ىف ناك ذا هرغص ناكمل هيلع ديتسي نأ

pal salt MELLE EEفرضت نم"  
 نيدحوملا اورتك ادنج بترو الاجر fe عنطصا هوبا ناك دقف سلدنالا

pretsنم عيكارم ىف  dlنبأ لهدف  Qiناطلسلا ىوخأ ىديم  

 نم لما ام اضدنع دبي مف رمالا نم اهتاف ام ىلع ىسالا اهدنع تعبو
elsنيا لا فيد  deb JU setكلذ  tabsىدنبم نت “نباب  
luدمحم هع نم ناطلسلا ىلا كلذب بقل ىنو ةرهاظملا هدعوو  Adi 

 اهعتنم ىرزوتلا ديز وبأ ىضاقلا Last كلذ dell, dut le نم هرذحو

TEEرك سس وف  ALIASىداج نم تكل  
Luةهشمو حرخو عماج نب ديز ىبا ريزولا ىلع ضبقتو نمعبرأو نأمت  

 هءاهلوأ ناطلسلا بكرتساو هرادب Gt دمحم نبال اوعيابف هعم نيدحوملا

 | قيدحوملا قلو ايل D EUR D مابرح ىلع رفاظ SJ دقعو

 راسو NS web SX al نبأ لتقو far ضفف دلبلا جراخ ىلصملاب

 دعاس du JR نا طفلا مع Sd راد .ىلا ناطلسلا ىلوم رفاظ

dalناطلسلا ىلا اهسوءر لهو  Jaهنيإو مضاربا ابا هاخا هقيرط ىف  

 فطعو ةرئاتلا تادهو ةعيبلا تنكس ل تبرخو نيدحوملا لزانم

 مدقفت لسصوو ,RS رداف عانطصالا لهاو ءايلوالاو al ىلع ناطلسلا

ste,نب هللا دبع  olةلودلا لوا رجت ناك نأ دعب هناكم ىلا نيسحا  

 هلاح ىلا عجرف هتلاطتسال لءاضتو ,ds نع .ىدبم col نبال حزحزتو

 هدنع أوجقو رفاظلا هالوج ناطلسلا دمع ىعس us ىلع رومالا تماقتتساو

 ةردابلا us كلذب رذنو مرج ريغ نم هيع لعق ىن تايتفإلا نم هاتأ ام



 عال

 هناكم هل دعقف هالوم لاله ةياعسلا هذه ربكل ىلوقملا ناكو ةدواودلاب قحلو

 a LS درمأ نم نياك ىأ ىلا |ديرط برعلا راوج 0 رفاظ رفغتقسأو

A ل ل ا ىلا رانا وع al 

 تر مغب (hu اهلواو ةيكولملا عناصملا طاطتخا ىف هعورش اهفمف

sixديصلل  aug Lisجرخ دق ضرالا نت طيسب ىلع اجايس راداف  

 Ne ill) as 16 شحولا برس هيف عارب [Na ox ot ىع هقاطن

 هقرممب باحكاو نيصخملا هيلاوم نم del ىف هروق ىلآ جاهسلا كلذ اطخت

fire Leةازب حراوجل نم  Le, Lise,ىلع اهنولسرمف ادوهفو ةيقولس  

 Mess duo Li اضيلا يرجح ,bas, a ةروعلا 5 ف حبلا
 à Lire فا Je L مخلا نم كلذ ىناكف هموي lu صينقلا كلذ نم

Jeسار ضايرو هروصق نهب ام  alle )( LIنازوبي نيدتم  

 ةزيصنع (es ىلعو اهنيب ام اكلاس اقيرط ossi عرذا ةرشعلا ضرع

 نومعلا عافترا نع نمتاسبلا كلت ىلا نبجورح à pl هب us عرذا
paleاعفصم كلذ ىناكف  Laاريقاو  skeةلودلا مايا  à lleدعب انب  

 ناسللاب كاراساو كاراسأ ةيقب فرسعبو هراد di ىلاعلا حرصلا كلذ

 0 ع io اير Domi] af رم ىديمعملا
 لقكل Shi ةثالك هيبناجو برغلا hd عرشي ءاجرالا Ein راطقالا

 ىف اهغنم عارصم لك وني ةعنصلا يلوم بشخ نم ناعرصم اهنم باب
«isبرغلا تمسل لباقملا مظعالا أهبإب ىضفيو ةوقلا ىلوأ ةبصعلاب هقلغو  

(1) Le ms. كل porte dll 



 عورس

 dal ىلا cs نواب" ام ةضيرع اهيلع روبطظلا تصن دق جراعم 2

 ىلا هيبناج نع blu ىففتو ;loss نيسمخل اهددع زهاني ناويالا ضرعب
 سلجي ou ةحاس ىلا نافطعني 3 ءاروقلا طياح ىلا نايبتني ىنيقيرط

 دفاشمو () دوفلاو ضرعلا مايا لخادلا لباقم هتكيرا ىلع اهيف ناطلسلا

 ALI LL دبشت ىتلا عناصملا لفحاو نيواوالا مهغا نم تءاجن دايعالا
 فورعملا ركذلا رئاطلا ناتسبلا هترضح جراخب La ذنختاو ةلودلا ةلالجو

 نم اهيف سرتغا تاشورعم رمغو تاشورعم تافج ىلع لقشي رهف ىباب
 بانعالاو ليخلاو ىامرلاو pl ىنمتلا نانصأ نم ةبكاف لك ةرجت

 دقل ىتح days ىف اهنم قنص لك دضنو AU ىانصاو هكاوفلا راسو

élردسلا نم  meءارعشلاب هذه حود ىسو ىربلا رهقلاو  SE, 

Mer ab pui 8 638 pal} Gall Gall es, 
Sul,رجتو ناحيلاو ورسلاو  ail, Gauldllرفولينلاو  dll,لعجو  

Luضايرلا هذه  qu Les,ءادع نم ارئاح ءالل هيف عنب ةحاسلا  

 ii قو ناوغز one ىنمب ام تناك ةهدقلا ةانقلا ىن ءاملا هملا بلج روجلا
 as لكايبلا Re es ءانعلا ASS ىنكامأ ىف نقلا ىطب فلذيف

 برقا نم ءانقلا هذه Giles ىرخا ىف ةمغغلا لجرالا ىلع ةماقلا ىسقلاو

salاذه للا  Soulاهاظماو  pur de Le Le Bb 

 ul عبرم راطقالا دعابتم ءانبلا ,Cage يوبملا قيع بج ىلا ةهظع ةهوف

Jeهكا  dlنق لا | كب ىرخآ ةانق )3 هاسرمف ءاملا هعمقي نأ  

Sal ere) 3قبفي  hé, Logesهفرغت هجاومأ  LEAىشلا نع  

 ot ىرابتيف des نامشنملا es ىف نبكرمف هادم دعبل هيطاشب

 ىلع أرغصو ريكا RETERET PEN CEE er أذه 3: تلقمو zx ىرابت

Le ms. D porte Gpladl etle ms A et B lai2( (— دوقلا faut peut-être lire11  )1( 

De 



 ماع

 ad نم Lise تتعفرو دجخملا ماخرلاب اهبناوج ةديشم رمرملا ةدعأ

 ضايرلا هذه هنيلع Jedi ام ىلا ةقفملا لاكشالاو ةمكحملا عئانصلاب وذقملا

 ىرجت ةينبم فرغ اهقوف نم افرغ روصقلاو ,SIL نيواوالاو رمصاقملا نم
 هفلس عناصم ىع لدعو 1 هذه هينابم ىف Gil LM ابتحت نم

UT Rob,اهل راطو لافتحالا ىن ةياغلا ابيف غلبف هذه نم هتاهزنتم  

 قافالا ف ركذ

palىبا هيخأ رارف نع  Les, chatهل حاير  
L.كلذ ىراق  er) «y 

 4# ىنهيسمو ا هما ترحو درمأ de nes» ناطلسلا داك ةدش هيلع

 és 352 il .قحلو هر هك امن °Cy قاحا وبأ ريمالا رفق (ds هوجولا

 ىلوم رفاظ هل ,xd هرما ىلع اوعقجاو سواقن ىاون نم اياورب sexes حاير

 رقّتاو age نم ىندم نب نسل نب ىلع نب لضف fall راعشب ىدانو
 اولخدو ةركسب لها هل ad رف due ىف راصو هيلا رفف هولتقمل ءالملا هب

(aاولحترا 4 هتعاط  diبوأ لك نم بارعالا هيلع تعمتجأو اهولزانف سباق  

mise) elةبصقلاب مسبح ددلو ىلع ضبقتو هناش  y fo En Lez 

vel Aa a Lol Lil, Rbs<ريمالا ىيب رم داسف ىف  = aléهالومو  

 JA Last ىلا هب تقعبف اهعنت ةرضحلاب هتخا ىلا هاقلا ريذحتب رفاظ



fre 
 رجالا نب دمحم ناطلسلا de لزذو سلدتالا ىلا ابنم زاجاو ناسملتب قحملف

 مو 5 ىف ىلباو DE كلانه دهشو LEA هل ىنساو tal دبع هل حرف
 ةفهشم هيلع دفويو هيدابيو رجالا نبأ ىداتي رصنتسملا ناطلسلا لزي

MU ALES Reنم ىإاكب كله  
 ىلا سلدنالا ينم فالي LE See MP ماا تلا
deىلع هدلو دفوأو  GTىلوتسملا قلقو 2 ىلا ليبسلا ىن ابغارو ابتعتسم  

 قاننهلا دمع ىب 1١ دايع Ja اللا نيدحرلل يش لساوو Se ةلودلا ىلع

onu.ىف ةياجب  Axelبهذف هدصق ىع  bus desىقبو  ol,دنع  

use4 5 اوءاج ىتح نمجوت eبا ناطلسلا  Gelرومالا ىيراصت هللا ديبو  

yatىنب نع  editبازلا ىلا اهرثأ جورفلو متيكنو  

 ريمالا ds ىف مل ناكو ,fus ةتاتنه date نم ءالوه Led ونب ناك

 ابيلع نولعتسي مل ةنيطنسق ةيالو ,als ناكمو روهظ ءايمكز ىبا

 هولتو ىلع وبا press ناكو رصنتسملا ةلود لوا كلذ مل لصتاو Ras نم

 ناطلسلا قسوتسا 437 رثآ Std ةاخادم ىف مل نأكو دحاولا دبعو نوهم
 de ابا صختاف نيسجو con ةنس Aale ضبقتو RSS هتلود تدبمتو هرمأ

 جراخ بازلاب كلذ رثأ ربظو مرمأ ضرقناو نوهم ,Ji ةيردنكسالا ىلا

 dogs هب عقواف بازلاب هدصقو سنوت نم ناطلسلا حر ةراه يإب ىست

 بصنخف سنوت ىل هسارب تعبو هلققف ناطلسلا ىلا قيسو هيلع ضبقتو

Les sad LA SSIاصرخ اسر  geنمر وس  ee 
(1) Les mss. A et D portent دابع 



 عا

 معدراف ةيدبملا ىلا مصختاو ملقتعاف هنباو دوم نب باحر pas نأك بابدو
 اهاغ ارفاظ سنوت ىلا عجرو ابقبطمب

ELAع كو فين  LTديو ودم  

 à ةمطاف دلو مدافرشو قلد ةداس نم اهرمأ ىلوتمو ةكم بحاص ناك

 اوناكو سيردا هوخاو ىن وبا anal مهلع AÙ تاولض نسما اهنبأ دلو نم

actةيسابعلا ةوعدلاب  Lis sieميلا  ecماشلاو  pe 5e, 

 ىلو ههلا ةعجار هتيالوو pull رماو ىدركلا بويا نب ىفسوي نيدلا
dasترجو ديعلا اذه ىلا هدعب نم هيلأومو  feايم فيرشلا ىنمبو  

 اهب ةفالخل ,pu, Pre دادغب ىلع رططلا ءاليتسا أبقفاو ةبضاغم ةكم

 ىديالا دادتمأو La قافالا لها ليماتو ةيقي il ةيصفخل ةوعدلا روسو

Laiاليمن قوصلا نيعبس ىب دمح وبأ اكو ةعاطلاب  Scنم لحجر نأ دعب  

 اضاترم اكلاسو ةيلقعلاو ةيعرشلا ىلعلل اظفاح نأكو سنوت ىلا ةمسرم هدلب

 LS ةدحولا ىارس لوقو أبنم ةبيرغ بهأذمب مكتيو ةيفوصلا ةقيرط ىلع هعزب

 قهراف Ad ىلع ناوركالا ىف يوصتلاب معزيو تالغلا ةفوصتملا ركد ىذا كذ

 2 هل ,[ALI هيلع ريكنلاب نلعأو هقاطكو قسفلاوا SE ىرو هدقع ىف

GASةهشملا هل رفتف ىنوكسلا ليلخ ىب ركب وبأ سنوتب 4 ةيليبشإب  

 قحل ف تانيبلا sub نأ ,etes dalle fiber ةنسلا ةاجو ايتفلا لها نم

Lu duelمدن  lleال  
dl = Lisبحاص رصنتسلل ةعيبلا ىلع هرمأ  dis Lasىف  

 هطخب ,Lars متعمب ةلاسر ىلماو هيلع هضرحو نمعبس نب قحل دبع كلذ



fiv 

| En) هللا مسي Las, 5 اليمأتو ةفاكلاو SEL) دنع ةركذب Las 

 كل امككف  Lasكيلع هتعن خيو رخآت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل انيبم

LI paru) à ri) متت هبو رهشلا مايا نم ريخ هنم درفلا نامزلاو 

 ةيادبلا , Lisرفغتو ةيابنلا  cssلصحيو ةيادبلا  re illروك زيرعلا

 بسحب تادوجوملا ىن ةلماع هللا ةل5و ةنيدملا, ةكم دعاوق نكقيو ةنيكسلا

 ةهسق  8 okال  Jeتك نود نام 5 د 2 ىتن ىلع ةفقوتم ابنا ,

sl عوبتلا | ردقلاو نوال OT A ناك دق فلا أذهو 

à) هيلع هللا Le ةوسألا وه هناف ناقملا عبسلاك JU لامكلا SE 

Pr "لاك cpl (1) ىتلا Jke هيلا عجرت ديعس ىلع ربظت des لكو 

ones هتلاسوو ds هيلع هللا Le هدلوم هد CS ol هيدي des 

ge Lai مخ وه هيف انمامأو هيف نحن ىذلا نقلا اذبب ءايبنالا مح 

O4 جرو هطارص db دشرلا EXD ni ابيلا ها لصو ىمو 

LS رمالاو كلذ رهرسح دقف اذه مرح نمو هطاهرأو هنارقأ «de au 

 رع ةفيلخ رصنع نم بخنملا هةفيلخ ىنع هللا ىضرو هدلب نم هعلطأ

sr) al) Fe هين ىلع هلل دمتلاو هيلوو at ره نم م هيبذ كا 

)1( Les mss. ل et B portent sa) 

"9 



FIA 

 هاتلزنأ انآ نوبملا باقكلاو ري دمحم مدأ AJ, uw ولع dj ىلصو <(

 be ge RS al 52 Les قيرذتسا SU ةكرابم au ى
 ةايللا هذه نأ مم دق elall عيمسلا وه هنأ كبر نم ,Le نملسم LS انا

UT CSS, CN Sesدكت 1 ايناعيملا لفعل اونو  
ob)حاورالا ضمبقب لكوملا كلملا () رسفيدو رمالا قرسفيو  (he les 

Jaiىامزالا ىف  Lasىو كلبلإب ةنامالا ضوقتو كلملاو ةمامالا ةطخ ر 5  

 ين درو ايك هخم نيرشعلاو عباسلا ىنو as لضفا ىف EM لوقلا ىف

euxروهشملا  Àمعيو ناز ردقب ردقت اهمرح ىفو ىرقلا ما ف ىف  
QU ML Lesدّيافلا نع  Lt,معيل هنتتمسرو اذه تلق  (feاشقر  dei, 

Hesse عارف ريع ىلا 117 L'état Gt ali 

 لداضفلا ىلع تداز ابيلو اهيف تعقجا ىتلا نيارقلا ناو تدصق ىتلا
 اهلجال ويلا , Lasl xsرخاآت  Lasدجم  pllهمامأ 22 دعيو ماما ىع

 تجرو مامالا ءارو وه مامأ ءارو  Lasتمظعو بقلتو تربع ةفيلخ سفن

  A Lasةفيلكخ  REةكرب ةيعن هذيف تفملس  ESراقي

  Las is PREأهردق ردقي الو  A4 Usbردق  "ESدقي 5 ب هردق

  dlلصاو دج  pusهللا ىلصو ميحرلا نهرلا هللا  deهتياغع ىف هللا دحاو

 دمحم اندهس  abنورذسحي اوذاك ام ممم هلوق ىلا نمبملا باتكلا تايا كلت
 نم قفتملا هسفنل دهاشلا قفل  zaهتابج , àلوحت ال ىتلا هللا ةنس

 لدبت الو , cleابطبر ىتلا هتداع نم  Joss laisseنأ لدعت الو

Lagos لك عمو ءايلوالا ىف JU اذكو ةينوعرف JU ةيوبن ةياده لكل 

 ىنرمالا سكعني الو جرف  alربق ربكم ماظ مظ لكلو  jobربكتم
 رفظ روبظ دفعو  JAدصق ربظي  Galةرستف لك ب سقع ىو لضفملا

)1( Le ms D porte سفنو — (2) Onlit ليخ dans les mss. À et B. 
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 La بلطت ةماما نق وأ رود لكىفو بلغي ال بلغي Ge ماق ةملك ابيفوا

 ةملكو ut بكن هيف نامالا قفا ىلع تعلط اذا رفكلا بكاوكو بلطتالو

 طوفحملا su دعب كلذ تركذ ,Let ةلفاق اهتضراعم رككت تضروع St] هللا

 ikais هللأ ikS a CEA لكم عملو ةرهاقلا ا di ةرهاظلا NL ركذتمل

 em لذالا نو عرف Ft لوقي كلذلو بترلاو لزاغملا ىلعأ ةيفنحأ ةلملأ

JAN coupeةديخم اهناركأو ةددعتم اهصاخقا  all,لمِق دقو هرمأ ىلع بلاغ  

 ةيرسصختسملا ةيدمحملا ةيرعلا ةريسلا اهرصنت @ ةيرضملا dial ةلملا نأ

 Lo A نم هربجي Lie هفلتأو SA ىم هعلطأو رجلا زماقأ قذلا لعلو

ÿ,هلقني  dèsهللإب ىمأ ليم قغبنهف  LS,هلوسرو هبتكو  Le,اك  

 تديق NES où تاكلسملا Es دنع ,Tee ÿ هدلصق ريغتي ال 5 بكي

 "AS )3( عكو كرقلا ,dell كلبلا ىلا رجغلا (Fe ee كرستب موق مادقا

 لعجو ضرعلاب لذلا بوث مل سيلو هتريصب Les JS ناعنك كله دونكلا

 ضرالا ف نيفعضتسملا de نه هللاو ضرالا ىف Ai نوعرف العو gel م دقف

aisبرضن ىأ بجي وأ ىتبنيو هدفر نم دنجب نيدسفملا كليو هدنع نم  

 ةحاس يلا جوملا Jess عبطلا لزلزت اهناف مالسلا ةنيدم ,LES نع

 )6( ربظتنيو مالسو دعو رعت عل سنالا ىلع تاريبكت عبرأ (ة) ربكنو

 نجلا هللا pu لاح لكى لع هلل ,sd مالسالاو نيدلا يبحم رما مايقب همايق

(4) Le ms. B porte alle — (2) Les mss. À et B portent ds al (3) Le ms. À porte مكو 

— )4( Ici (ous les mss. portent ىناهام — (5) Le ms. A porte ريكبو et le ms D 4 + 

— (6) On lit dans le ms. A رظتغتو 



gr: 

 لاق لاق ةقبطلاو ,pus sd دعلا Los ترجع es NI de All Les محرلا

Le 4 Ju,هيلع هللا  dusىف وكي  JEU «ès das srl al 

Litsادع هدعي ال  JE,هيلع هللا ىلص  dsرخآ ىف نورك  das oh 

 ركذو برغم ا ىلا هديب وااو (sep سابعلا وبأ ذاز دعي الو [JU مسقي

 رابخالا نم Less تبتيال هنأ معز es diese 3 era نيدلا:ءانب

 Le M ةيلهلا عمافصلا ىلا ةبوسنملا ماكحالا نم ركذي الو هتياور dise ام الأ

 لاق هقياده هتمكردا ام ىلا ةينيدلا مالعالا نم د الو: هقيارد 45, مبا

 كلم مقتسيو دادغب ةفيلخ Jan jé ران تجرخ اذا ىلوالا ةهرتلا ىف

 سابعلا ىنب ءافلخ ربانم ىلع هل ,ox راطقالا ىن هتللك طسبتو برغملا

 هنأ هللا هديأ ri معيل اذه تركذ دنبلا دالب نم ربعلاب ردلا رثكيو

 نمو هيلع هللا Joe aus ام حالصا ىف لوعي ىذلا هناو هملا راشملا وه

 هل نمبت ed نامولا رخآ ىف نوكي dus هيلع هللا ىلص هلوق لمات

 5006 عمسي | روكذملا Lidl نأ اهنم هوجو نم ربظي كلذو هاندرأ ام

 0 دانلهأو هب لوقلا ايددؤل رح ولو ,dsl dsl ىف ركع 0 مدقت

 bars ssl op lot ah let ره دويفتا لحال

a)اذه وه ةعاسلاب ةرذنملا نامالعلا رتكاو .ةطسوتملا طو  dise,كلاعلا  

 ةلملا راطقا هذهو هاندصق ىذلا رمغ اذه انتقو ىف ةلملا لهال ةفيلخ ال

 3 ههسأقيو مسالا 2 4 Si ىذلاو تايه لك ىم انل ةمولعمو ةرصخم

 3 dé w FETE ةرذ نم فعضأ وه ذأ هيلع ,ةدصي ال Las هقالطأ

 | رصف x نم سبيأ اذه عم هديو بأر هل كيلا ةضق نم رقفأو ةلمر

 هنأ ,exil بتارملاو لودلاو نامزالاو تادوجوملا ف ديعقيو مسقتلاو ربسلاب
 bise, aus يدلل هيك كلو ,(a£ + هل كيرشال ره

 (1) Le ms. 8 porte دانلهأو



 عاما

casa0 ديلا هشع زهي ىذلا همرك  Loدعلا هيف  litsةفيلخ  AU 

Asهذشضو  À adsهذهو مبيع ىلع وان ىم £  sole dl os4(  

 à _>|, هللا de» ه]يوعت رجاتم هذهو هدوعص ىف هدوعس دذهو عفادلا وع

 هججرت نيزاوم ١ so ةجان هل دهذشهو ddl ةيلكلاب ,a هذشهو

Xedl, iz|,وفلل  Les desهدبع ىلع هللا ىلصو هللا دنع نم الأ رصخلا  

LR Desهنأو ةككب ىم هنأ هللا دبع  GAهنأو محرلا ىعولا هللا مص هنأو  

 محرلا so) Liu ىلع ظفاحيو () ردنلا اهيقودحيو ريصقل ras ال ريضخ ىلا

4j)| désهيلع  LE frدعب  cs 4 xl NET Playsىسحأ  plie 

 ركذ دعب هباتك ىف ةيادبلا ركذو ةهبلا ةفص هلاعفأ تافص ىف تقبسو

 kil ىذلا وه (tas, él هرسي قم JL Ai cs Laos y هز مبأ

Ge Lateةراتخا  Abةلفاملا  sel, Gilنم اهلها نم  Jessهل ( 

 ,ds ae es? dell ىاقعلا IS ىاقعلا Da ياقعلا قمعأو ىضرعلا ةينب

 هتلالسو هي هقريرسو ةيركب هقورهسو ةيدمكح dit ضعبلا ضعب دعي

eeماعلا هليع هناطلتب )3  dsهللا  «deةوسالا  ESىنينموملاب  Eve 

 )1( Le ms. A porte رذنلا — )2( Le ms. D porte هيلأ

4 



 عون

 صوصنلاو صصقلا جصحص .ىف ,dal xs ليرنتلا هيلع Ji ىذلا دمحم

All (ssةمايو هب  delنيوصرملا ناهنبلاب ميبش ىنيذلا  de,4, هلآ  

 ةرهنلا ةرفكلا نم ضرالا اورهطف pool رث ,pl مافطصا يذلا ةر 1 مركلا

 ليبسلا رت ليبسلا عب رسيو El ut غتايرذ مروهظ نم حرخأو
 مرتكا نحالو سانفلا ىلع لضفملا dl دختسملا ةفيلخأ Res مرسي

 .دعيو Lies fi 0) مادلا باوتلا كنا ,tabs هنعو مهنع هللا ىضرو

 لوبق ىلع ةلادلا ةلودلل ءاعدلاو ةيلصتلاو sed دعب ابيف © مدقتي همدخ

 ةرضح اهحير ةضورو ةمتوكلم ,LUS ةيكم اهضعب ةيحن ةيلصا ةوعدلا
Las, seحور تفنفلا ةبحع هيف كردي  poilهبتشت نأ نع ربكتو  

 رمغل قرافم ةدالل قرافملا SAUT, GA راهزاو درولاو دنلاو ربنعلاب
 ةبذع دصقلا ,duel أاذفه عم 2 À tabl داوسلا ةقراغفم الذل قرافملا

 ف ميعفلاو al de تاكردمل ىذلا اهفرعب ىذلا رخاذلا ركذت درولا

 اهنال quil ةذل ةسيفنلا سفنلا كردتو نوسفانتملا سفانتيلف هذه لغم

 كلف رادمو ناطلسلاو كلملا ةرضح ىلع ةفقأو ةبيص de كو ةبيط ةرهاظ

 رادو ةلاصالا لصاو ةلالدلاو ةيادبلا لقعمو ,TU ةمامالا رقتسمو كسنلا

 نيدحوملا ىلعم مظعالا اهتاسناو نيقملا برحو .ةلاذعلا تمبو نمقتملا
 ةوعدلاب ll هسمدقمو phil رقمو ههقو نيدلا' ياقو نيداحامللا ىلع

 صيصخقب pl مزع اذا ىذلا ةمالا رث al, dt ماما هيبا دعب ةماعلا

 قيرط ىف هل ضرعي ol ةوقلاب وه ام عم لعفلاب وه ام هدلخ ىن ذختأ لم
 دمحلاب عمس نأو ةوقلا دعاس هدعاسو هدعس هرسي ريسعلا نكمملا هضارعا

 هعم ركذي ال ةوبغلا رخو ةوبالا دحم دعب هلاصخ ةصاخب (3 هيدح des ىف

On lit3( ( — مدقتت ,ةمدخ ms. A porteآه  )ردأدلا — )2 Les mss. Bet D portent(1)  

dans le ms. À ave 



 مام رسب

 دجملا :ةاءرمو ةيهالالا ةيانعلا ربظم هناف دضلاب الا رومالا بعص هدنع الو

 ا معلا pis هلولدم ىف دحوتم همسأ مل لح وه à معلا مع دلو

 ىسركلا ىف هب go ءامسلا ىف بتك ملقلا موسر ىلع الو ناسللا ىلع قوتي ال

 وه.شرفلا ىف ناك ناو ىلعالا ويف كلافه Le وه. Le انه امو نترعلا كلذكو

 نأ fe هيلع ر ربط اهوه رم شطبلا ديدش لضفلا رهاظ ردقلا خباش

delaم  Nessىسالا . Ulis,نم لقنهف معلا رحب اذه  

 قو هيلعو هبو لمكا هجوب هيف هلك كلذ ىال دلخأ رحب ىلإ ةعيبطلا

 لصحو ةيلاعلا بلاطملاب ةصوصخملا ةيابنلا ةورذ غلب لضفا عونب هيدي

gi àلمراسل  à gs LI AM 3 sal desخيلبت  ae 
 ةمايقلا ىف هنم Cas ناسنالا ةياغ لانو se دشالا غلب ام هتافصب

 ماكحال هدجم ARS هعلاطمو هدلوم ىلع هدوعس تعلط هرمأ هرسيو 08

 سلطالا قوف نموه Je هناش فو هيف لوقلا رمح ىا هعلاطو كلفلا

 SA عم طيسبلاك ناك LU تالامكلاب هدعس سيق نو بكوككملاو

 هديب يملي A ARE عم رظنت ةراحت ىياو .همعاط» دعب ls ds نبا

 لب .ال .ةمالسلاو دصقملا 4, هللا Las لكلا 4 لبا ةنامالاو كلل

 او ةرامالا همفو ةنيكسلا رونو ةيادبلاو ةمحنلا is, pan gl هل

pareبطخ ةكب تيب ءازإب ةكم  tubeبلطي ةنيدملاب بهذ ىذلاو  

 تادتبملاو هركذيب exe اذا رمطت رسلا )1 ةدفأ. هتبطخ ىت هفعسي هلعلف

 ىتندحوت ديحوتلا ةلود هركشب اببابرأ عابط لوقيو هدعاس سابل نملت رمبلا

 دشرالا اهربدم ويف هل تمكحت ديدستلا ةسايسو دحوالا اهدحاو وه ذأ 4

 ندا gl 5 Zi ce ps La el ILES عمو

 زاجعالا در ىف بيبح بيدالا هعم )2 LS \ علبق نم ىيذلا ةثالغلا كلذكو

(4) Le ms. À porte ةديفأ — (2) Onlit ركذي dans le ms. A. 



 عمم

 3 b#& وه هنع ردصي ىذلاو كلذ ىنربتعي ىذلا هناف رودصلا ىلع

palرخاتي رودصلا سوفن ىفو ةرسملا عابط ىالاعفاو  Geرعش هرعش  

 SJ, eds tea, né slt م ةقئبطلا ركذت هدعبو: نيلجرلا

 بدالا مملع ىلذبلاو كلذ نم برغملا ف ههدقت وه دكوملاو ىذهبلاو هدعب

Le die slرضح ول وخلا ليلخو هسفن دنع نم هدأز اهعباسو اهسداسو  

 هدعب رخآلا رث هذئيملت ىسوافلاو هسنجو هعون لييصح ىن هايلخ اك هدنع

 pl بمصنب dis ىت لبق نم مل برض ام ريغصلا 5 ريبكلا شفخالاو

 قوك ليو بمصلاك نوكي ال مث هر رح pds وخب هون وخت وخلا ةما
 ىذلا وه ,Aie cell ىتتخا هب عمس اذا ph Le ىرصب 0

 Lie بجي اك هلوصاو ابلصحو اهبذه ةثالتلا هقفلا ةسيقأ فتكا هوخب

SL, Lies,ملكت ةيلوبطلا  deاهلصفم  Leles,نم بعصلا لبسو  

ob tite, Lacsزجملا هللا باتك  el detteدعب  set 

obهزاجيأو @ هراصتخا ىن بهلا ربظأ هظافلا ضراوعل ضرعت  olىف عرش  oi 

 هيف رظانلا رصبي هلتقمو هبيهرتو هبيغرت amis ىنو هل دجو هصصق

 ةرطنق ىلع AS ةلاك pis كلس هناف رصبي م Les حمسي 5 LL عقسملاو

 أذه دعبو ىرخأ ةرطف ديدجت ىلإ duos هب es رطضي و ربعت م دعب

 | هبيباشتم de مكن ob ىرخألا 4 هللا ىلإو ىلوالا ىف هيلا هنأيب ىرقتفي

ds Se,عونلا نامب مث حالطصالا  FEلوقلا كلذكو همكحبو هب  de 

 ,es jar, pôle 3 JL 2e bel sel pull سانلا
 ,A6 هرارساو ,days هرمأ ريرحت امأو ديرما دضو ةدايرلا هديبف متأرصتخم

Àهروس  M5 Jus cas ali,سمج قم  DUللا ا كف  

 اهب رمبقلو اهل حراشلا وهف بستنت لاوحالا هيلاو دري ىذلا نم مظعأ وه

(t) Le ms D porte el — (2) Le ms. B porte sal 



 عاد

 cad مولع اماو رمكت oh لوالا رمغ tn ديريو كلذ ىف عونيو رخات ناو
 ةقارولاو اهطعي el ابتلمجب هتعانص اهطعب وهف ةعبسلا اهعاونأو
 LAS ةعيرشلا مولع رمالا هلجو اهقياغ هنبم هيلع تفقو ,dl طبضلاو

Leاهتياعر قح اهاعرو اهاعوو  JSاهلاجرو ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا  de 
 ةيولعلا تالرنتسملا ةينسلا تاماقملاو نامسنلا سند ىنم رهاطلا هنهذ

CARSلوسيو هسه قاودار اوشا : GE geلوعلا  
 ا مغني اع sl os ci, sil و هك نمو بنذلا مظعا فرتقأ دقف

cuilكوعنو  Ce leةظوفحم هلالج ةرضحو لصتملا رون ابكاردأ نع  

lonكلام مللا لق ءاشي ىم هيتوي هللا لضف كلذ لصفنملا اهعطاقو اهدجو  

 هللا ةمحن أودعت oh ةعبارلاو هقتايا اهلك هذه هتالاسر Je تيح معا هللا كلملا

 ىلص هللا لوسر لاق لوقي همركب [ad ثدح Gi هتابه ابناف logos ال

 رصنو هدعي الو ,JU oui ةفيلخ ىامرلا al ىف نوكي ds هيلع هللا

 LS خروملاو هدصي ديعسلا نع ىذلا اذ نم هخفو هدري ال ءاج اذا هللا

Yi alASI 0نم  és IL] esنع لمس دقو  HAىلع  
 هيبشتلا عفر ف ىتح اهدحاو وهو ةعبرا ,dus مامالا وه بلاط ىبا نبأ

 Le طبتغيو هتمكحب :Pa بسس لضفو ةعاهتلاو محو معلا ببسلا عطقو

 ملعلا رعاشلا هتوعن ss أذا هرعشب رعشي الو [Seal هتلج عبتي ىتم

 sel pe نم ,cp DS id تقولاو sad) ىف هعبط دشغيو

api كاذب ىلع ىلع تنأو هلضف عماج none 

 كنم بيغلا ىف تبلط ولو  déرف دقل (  ageدوجو زعو

(1) Les mss. À et D portent XD — (2) On lit lai dans les mss A et D. — (3) Le 

ms. D porte رق 

M v 



 م

 رقتحي ال ىذلا هماقم ههلع ظفحو نيدجخلا ىل هب كلسي ىذلا دج هل هللا مادا

 ةرصخلا بيصن ىف هل كرايو ةردقلاو معلا ىف هل طسبو نيدقنلا رهوج الا هيف

 همزتعي ام لكى هفرعو ,SN xl كرشلا ىلع هب درو ةرسعلا هب زبجو

 ايك نيرشلا 0 Jess ضحلا رشلا هافكو اليلج Lis UE), Mg اعنص

 ةريرسلاو رسلا ىف هنم رسب هديأو نيرسلا de ضحلا ail نع هل نشك

 ةبلاف همك Jens ةريبكلاو ةريغصلا' نم هتانكسو هتاكرح ىف هظفحو

AA, alهقيص غلبو  balىلأ 3 ربرملاو  ai, au]هكلم دلخو  

AN dsجوأ ىلع هعفرو  diنم هودسع طبهاو ضيرعلا ليوطلا هدحب  

 خف دعب بوغملأو قرشملا ىف حلا باب هب هللا Zi ضيضحأ ىلا dell ىرشلا

 نم ploëll هتطينتسا امو رودصلا طاسوأ هككفو ae pri روغتلا

 بابسالا نم عطقنا ام هب لصوو رفظلا رسك هب ربحو )9 رودصملا تاقفن

pas,دنض نم هدنج  CN CNيسلك نيدقو «باوضالا + عدو ىلا ممدرو  

 سرعملاو ليقملا ف لبسلا كلاسم هب كلسو سدقملا تيبلا ىف نيمردل دعب

lions,هداف لاب .اطعيع د[ هدييف  Us Land)00  
 ةعيبط اهب ,& في dons هذهو ةيلسلا ةرطفلا وذ اهايح dés هذهو

 بجوملاو old Las تبقتساو باتكلا Las تبنتساو ةهلعلا )8( سفنلا

 قوش ( ىنازفاح Lake زفحو ىلعلا ىف ,Les تبات Lie dés اهرادصال

 اهطسوأ نم رومالا ريخ ىف وه ىذلا رمالا لب ىلوالاو ةرخالا ةياعرو ميدق

 هناف ,LL ىف نوكي ةباطخل هذبل ةبجوملا بابسالا aie ىف مظن اذأو

S<ماكحا  tes)ةصقلاو  Jessىف هل لصح ىذلا هللا هديا ماقملا  pe 

 LA, BL aN ess نأ ىتبني هيفو ةصخلو بيصنلا نم.هيبن مرحو هللا

)1( On lit dans le ms. D Te — (2) Le ms. À porte D ودصلا -(3) Le ms. D porte ىيقيل أ 

— (4) On lit dans le ms. B ol Lake رفصحو 



 عام

 ىمف [Lorie EN re «de (1) Ne aval 5 0 ىنومهع

 موسي 2 كلذ AS GS نب de مامالل < Tr «de ضمقو ايحأو

Fuel dxداهقنأو فيرنا مرسل قى لوبقملاو لوقلا رهاذظلا ءاعدلاو  «Ni 

 de رمالعالا ملغ دوعص كلذ نمو فيرشلاو ديسلاو )3 ةفئاط ىلع رسبظ

 كيفانكا ص ماقم Us مكتملا ds فقوو جاد قوضو رقمو 3 مظعم لبج

di dجامل  Le ue LS ,Si,ىف ببي  pli chipsهنا كلانه فرتعو كلام  

 هيصوصخ صيصخب ديحوتلا ةوعد ةركن تفرعتو كلام لكل كلاملأو مامالا

 ةفرعمل او راعملا معو كانه هعم فراعت ىم Le 3 هفرعب صوصخلا '

idالق ركشلاو دمحلاب قيتعلا تيبلا لوح ركذلا ددج مث  dal Je, 

 Ad ربظا ناضمر رب ىف دادغب نم ناطلسلاو كلملا تيب لاقتنإب

(1) Le ms. ل porte دمكت — (2) On lit dans le ms. À هجرح م Nas ) Le mot LÉ 

est omis dans le ms. B. 



 علم

 JM ob ف مداخل اكو ىأءرقلأو جبستلا عم كلذ AS ىنونكفملا

 وحن نماهسفن دجو Oil برغملاو قارع وحن نم ةفطقل رظنتي بهاذلا ىفو

 ةاماع ةطبغو ةلماك dell هلك اذه ىلع له ىذلاو برعلاو بارعالا ملقا نهلا

all,ديحوتلا ةوعد رابظأ ىن هناف دناعملا ديك نم ههصعي هلضفب ىلاعت  

 des» عفنالا رقملاو عفرالا ماقملا ىلع ةيهلا داعمو دباكملاو دهماجلاك

posهتوعد بابراو ةيلعلا هترضح  eh daldهتاكربو ىلاعت هقجر  

 Dot — fs هلأ ,dde دمحم dass ىلع هللا ىلصو بجي ”LS هلل دمكلو

 نيماعلا بر هلل دمحلو قيرشلا مرحل نم يبرغلا بئاهلل ىف ةيظعملا ةبعكلا

 ss ةفاكلاو ءالملا ىناطلسلا اهل رضخسا ةعيبلا هذه ,ee املو

 Lakes ىف رفنكتاف لفحملا كلذ ىن ءاربلا وبا ىضاقلا rule ماقو معمجنب

 call لها ,dell هتلودو ناطلسلا ,des رابظأو اهعقوم نسحب ةداشالاو

piءاعدلاب راج مث هتوعد ىف ملوهخدو  LLنم ناكف عمجل ضفنأو  

 ةلودلا ىف ةدوبشملا مايالا

Prés ىأدوسلاو Betis نك نم sl نع jai 

 bles, LS al رممالا ,dell اوكسمت دق هانمدق لا :

 لها Je اياعرلا نم ميديأ تحت نم ابيلع اولجو ةيصفحل ةوعدلا ىف

 كله الو 82, () ليوقلاب ناطلسلا اوبطاخو رصقلاو ىزاتو ةسانكم

 ,LAN كلذ ,jt رصفتسملا هيا لوو ناظلسلا

faseمنيب كلذ لصتاف هركذنو هانركذ ام برغلو ةنتفلا نم ىضترم لا نمبو  

)1( Le ms. B porte ليوبتلاب 



 ع4

 Ge ةخهشم ابيب دفقوأو ساف لها des (gd دبع 04 GS وبأ رهمألا تعبو

 نم عقوم ابل ناكف نيسجو ىنيتنث ةنس كلذو ناطلسلا ىلع نيم

 ىلا نيروبحم bah هردق de لك ةماركلا نم ملباقو ةلودلاو ناطلسلا

 دفوأ رمال بوقعي هوخأ لقتساو قحل دبع نب ىيحي pl كله الو ملسرم

dllىفترملا ىلع ناطلسلا نم ةناعالا بلطو هقيدهو هلسر ةيناث  rh 

 ىلا اذه مباد لوي و Las دنع هل ةوعدلا Lo اوهقي نأ dde شحارم

za a SEسمحة  ons ROMEقابل نم ناك كلم  

 وهو ةفارزلا اهيف نأكو سلبارط ةلبق هنطاوم 555 بحاص وهو نادوسلا
 che pie سنوتب Le ناكف 4 seal, AA رفاغملا 0 هرغلا ىاويخأ

 pet لاطو ءاضفلا ابب Gas ىتح دلبلا لها نم ىلغيلل ايلا زرب
So latest ess eeناويح  ndsنامت ةمس  

 er ىلع دفوو هيخال Ale ةلاتشق ile sal كنرلا 95 Jos نيسكو

 لزنو كولملا ءامظعو موقلا مارك هب ىقلي ,Le dl ةربملا نم هاقلتف سنوتب

 ةلودلا ركذب داش Le تادقاولا هذه عباتت ناكر راك زعإب هتلود نم

 ىع . a مضل 5 cu He Lu, ai LS ةمالاع

 cr 1 ةيسنلبب نموملا NAS CP صفح s LS هللأ NAS es قينينيشلا

(4) 1[ faut probablement lire تايفلا 

 امم



 عر

 لذ Li شين درم نبأ نع بك 8 هير ,dal 5 لبق dis عجرو

 يا ريمالا ىلا Ress ةيسنلب دفوب نايز تعب ,Lib ةيسنلب ىلا ةيغاطلا

 هنديصق دشنأو ىناطلسلا سلجم رضخ ظفاحلا اذه pal ىبأ PA لك ءايركر

 ددملا ليطاسالا نمتو galet ناطلسلا ردابف هخرستسي نيسلا يور ىلع

 هيلع ناطلسلا لابقإب ةطبغ سنوت ىلا هلهإب JT نبأ عجرو ةيسنلب ىلع

 هتابوتكمو هلداسر و pau ىف هتمالع سك هكترو ss JE هنم لزنف

 وكامل (la سابعلا 0 Li دارا ناطلسلا ىأ مت «SX اهبتكف

 ىبأ طغف ى +( Li نم هدنع رثأ اكو 3 La اياك قم

Aىن ناطلسلا ىلع تاتفاو هيلع هريغ راغيا نم ةفنأإ  Lyme,باتك ىف  

 As, «LAS ىأو هيلع ةرسخشلا قى نمموي ليسرتلا روصقل dla رمأ

 ىلع بدوعو ةفنأو sans DENT L JL رهاج ابعضاول هنم ةمالعلا

 Me دشنأو ga كرو LOST ماقالو
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 DS Ji ردو ىظل ىف زعلا بلطاو

 DU ناثلسلا نتعتسا 3 dus همورلب رماف ناطلسلا ىلا كلذ ىفف

 SN ele هاهيو بتعاو ناتكلا نم بتوع .نم هيف دع هيلأ ةعفر

 01١ هداعأو هتوشأ ,JE هل ناطلسلا رفغف رصفتسملا هبنإب هيف عفشتسأو

 عم هسلجم روضح ىلا رصنتسملا ,des ءايركز وبا رممالا كله املو ةباتكلا

 0003 اكو سنوت لفاو ,سلدتالا Lai نم هنو مضي اوناك نيذلا ةقبطلا

)1( Ce vers, qui est du mètre nommé xmarir, est incorrectement donné dans plusieurs des 

manuscrits que j'avais consultés d’abord, pendant que je rédigeais le texte de cet ouvrage. Depuis 

lors, un manuscrit conservé dans une des bibliothèques publiques de Constantinople m'en a 

fourni la vraie lecon. 



 عاسا

 ناطلسلا 4 La SSL عم هردص À نشخ هكرادم+ىف هربعقعسيو

 ىلا هلا بصنو' dus 3 اهرساف ١ نيسلل نا نبأ ىلا,بيفو لشاح ىلا دمنا

calىناطلسلا له  à LÉ «deىم  dès cs ) Le à L<هعجرو همدقتسأو  

 ىرج ىأ dl هتاعزنب قاطلسلا 2-5 ىلإ وه داعو سلجملا ىم هناك 9

 هيلع RE arab ناطلسلا disc Jus قئاولا ذل ماي Aa ضعب .ىف

ais =رظفي ناك ايل دلي نوعنشي هواأدعأ  Éهيلع ضبقتف موخلا  

Les La اهعاغتا قلو عجأ AUS dal تفرش DE 4 balau)| AR 9 

 رماو ناطلسلا اهل  qui, 3 aléحامرلاب اصعف  pt busةنس نم

 نيسهو نام  àقرحأ  x S eo le RESTESهنيواودو هعامس قاروأو

 هعم تقرحاف |

 هلاوحأ less هتيلوأو I لتقم cr رمح

 als سابعلا وبأ dis] Lis GE ةيدبملاب الماع هوسأ اكو ةيناثلا ةروسكم



 ماي

 نم اقلعتم غنم ريثكلا ناكو ممم ليداو مب رصق ىتح لاومالل هتيفتو

 ةناطب هب ىرغأو كلذب هفساف ةمدخ ةمذب ةلودلا سيءر amd Ji ىبأ

ge Àا هل  SNهيلع لخدف  elsسابعلا وبأ موسي  lie) 

SESهلوق مع ناطلسلا  !© pra)كاقف ج رطملا روب  Pr 5 ae} 

 JS ةعست ماع pal, 5 UE ددازمسأو ىناطلسلا 4ينتفق 5 رمضلأ ع

 ىبأ دوداع ىلعو هيلع LME ىأ رماف Aa ءارغأ SOS 5 ىرشوبلل ماع

 NT | ES اهبذعف Last dl De نب ديز ]| رمأو "لماع .Aus راطعلا

 er ركابي هاداقما pl re ناك SU ىلع كلذ 2e Jaedle اهلاومأ

 نأ ىلا هبرضف ىجولعملا نم dll ريبك لاله ىلا عفدف هيلع رقاف كلذ

akxأوقبعف ءاقوغلا ل هولشب ىرو  dsأوعطقو  Au,مث  ESهووذو هبيراقأ  

cris نااريمالا o cle ةنايلم. SU de نأ ىايعتا re sad 

 AS نسارغي هعاطاو ”ناسملت pit ءايركز وبا رممالا دوبأ بلغت ننم



 عرب م :

es o% td élé dl suواع  SslS, je Ale 

ENSهس  se leeالسما ادار  Je cela dal 
dlندعم تال كلتا نع“  sltناكو  Diنم نايلملا سابعلا  date 

 die ذخاو مالعالا هيلا لحر نيدو تهبو ةياورو هقف بحاص ةنايلم

 نم اولخ ىلع وبا همبأ اشنو هدلبب ىروشلا ةساير هملا تبتناو ءاطعلا
 لظ صلقت ىار اهف ةبيبشلا ةياوغ اعبتم ةسايرلا ىف احمابتم لالش

 SNL فيس an ملل هقجازمو lé عم ةوارغم ىمفو ةلودلا

 خلبو هسفنل اهفاد اهب ىربنأو متوعد ذبنو صفح ىبا لا ةعاط علخ
 ديز وبا ريمالا هعمو صفح ابا ريمالا هاا هيلا D ناطلسللا كارول

 Lu سنوت نم حرخ al .تاقمطوا xl sal كنرلا ندو عماج نبأ

 ىتح اهراصح دشو ةدم ابلزانف ةنايلم ىلا ريسلا ,él نيسو عست

 sal ىاطعلا لأ نم بوقعي ىنبب قحلو ىتايلملا ىلع وبا رفو ابالغ اهومكقا

 هركذن ام هربخ نم OS نأ ىلا ىصقالا برغملا ىلا هوزاجاو هوراجاف dass بوعش

 poste اهيلع دقعو اهيحاون دبمو ةنايلم صفح وبا ريمالا لخدو دعب

 اهريغ ناش ناطلسلا ةوعدل Less اهقم ابكلمف ةوارغم رممأ ليدنم ىبأ

 els هقيرطب هيقلو سنوت ىلا صفح وبا all لفقو ةوارغم تالاع نم

 ناطلسلا راوجب ةطبغ كلذ هرككف ايتراماو ةياجب ىلع هل دقعلاب ناطلسلا

 ديعس y دامع لاله ol يشلا Lg ليداف ,dus كلذ ى تددرد

 ناك ol ىلا ةرضحلاب ضفح وبا el Gé, le ىلع هل دقعو قاتنبلا

 LS al رممالا نب ركب وبأ هقيقش كلهو دعب ركذن ام هتفالخ نم

dustةبارقلاو ةفيهاقل هل عجنتف نهقسو ىدحا ةنس سنوت ىلا همدقم  

 هدحو هلل ءاقبلاو هتزانج cel pis .نيايبلاو

di) Les mss. A et B portent >xwle4)|; on.lit dans le ms. D تاعبلا 
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 مس ع

 ga ol يا نب Pl يا رق نم ربدل
 حاير 2 ee دمك فا

Leماعلا  due ide shoss duاد  
spl,ءاجو برغملاب قحلو دمحم ىبا يملا هيبأ دعب رمال ماقلا وه ديز وبأ  

 هسفن هتثدح Qi ىلا همبأ هب ىضواو ءايركر ىبأ ريمالا le ىن مساقلا وبأ

Al cruىلا بعرلا رماح  up Gus mel 
saut ELU]ةردقم ساخلا نم ةكس  deىكاح ةضفلا نم هتهق  

 اريسمتو اهفارسإب تالماعملا ىف سانلا ىلع اليبست قرسشملاب oil ةكسابب

dell ae Gé JS pal Lauتصنع  all seul 
 سانلا اهدسفا رت سودنحلاب اهتدخسا ىتلا هتكس ىهس اهبغوصو اهبفرصل

 ,ail داسفلا Las اشفو نزولا نع ةصقان بيرلا لها اهبرضو سيلدتلاب

 0000 سرب .lesbien قانطلتلا
Sal  النان let,ابعطق 5 نادطلسلاب اوداعتو ابناس نا  cs JS, 

 "الا هيب ردك alba قييولطا نما عيار ,Lau us كلذ“ ق
 AB السلال Dh gt qe ماك وم dx ربعي cdot PU نا
 هرماك ربخل هغلبو هع نبأ مماقلا Ji ناش ههاو هيلع ,Lie ةكسلا

cellثدحي ىناك ام ىلا  Luisنم  ae.نم رفف  sadىدحا ةنس  

crحاب مب قحلو  dyىنلوم نوب لبس مريمأ ىلع  LHسيعءر دمحم  

ssh)هل عيابف  sb pbsىلع قاطلسلا مازمعأ هغلب مث  paهيلأ  

séممبارطضإب مساقلا وبا سحا الو هليبق نم برعلا ممأ برطضأو هتردإب  

 ناسملتب قحلو منع Je Like ناطلسلا مدارا اذا obus نأ ىشخو



 عم

al,ىلإ اههم وكلا  Les, alاب ريمالا  leeىوتم ى:هع نبأ  

 dalle ريكذلا ,Las هراقيتسا ملعو هلاعفا تءاس 3 سلدنالاب اههبأ متغأ

 تاق Les ناسنف لا عجر À ةدم للفيتب ماقأو برغللاب قحلف ةلودلا نم

 هزصأ نع ناك نا كلا ةسمألا نبا راسخ نم هناك. داك ردا ريمالا ماقو

nl 

 ةايسملا ىلا ناطلسلا حورخ ge ربدل

 برغم ا ىلا حاير نع ,Ales ديز ىبأ هع نبأ مساق ناش ناطلسلاب لصتا ال

 عبرا ةنس سنوت نم حرخ هعم دالبلا ىلع ,Ra هقعيب مهثدقع دعب

sasنيدحوملا ركاسع  dl tabsجاسفلا راثأ وحمو نطولا ديرقل  

désىت لقنتو ةعاطلا ىلع برعلا ريوقتو  Je ol d'elylحاير دالب  

 ,Ja رفقلا ىلا ةدواودلا هموقو age نب لبش رفو اهءاجرأ ages اهخودف
 رمما ىوقلا دبع نم دمحم كلانه هافاوو حاير ىنطو رخآ ةليسملاب ناطلسلا

cbرورملا نم هاقلتف هتايزب أكوبتتمو هتعاطل اددجم ةتانإ نم نيجوت  

 = ball sd هل بنجو Près ءابحلاب هلهاك لفثاو هلاتما ىقلت

ral HSEنم ءاجرالا ةجهسفلا طيطاسفلا هل برضو تالا  

 عاركلاو رهظلاو لاملا نم كلذ عبقي ام ىلا نطقلا لدجو ىناتكلا بايث

 die بلقناو بازلا لع نم شاموأ دلبو ةرقم due هل عطقاو ةحلسالاو

 نأ dl os حاير نم هسفن Go سفوت dl ناطلسلا عجرو ,il ىلا

 سمح Liu ia هلالتحا ةيناتلو s S5S LS دريبدت des ميلا فرص

 Se ةلودلا ىن هل ناكو دئاقلاب ىرعيو لاله de كليم ناك نيتسو



Em 

  Leاريخ اداوج اعاجت ناكو ناطلسلل ادالت: ناك  Luzلها ىلع البقم البس

cé) ركذ اهب هل راط ةلوقنم JE ريخل ليبس ىف هلو “le كودو معلا 

dll ناطلسلا 

 بارطضا ىن ليعافالا bles دق ةدواودلا نم هموقو cons نب لبش ناك
ut cas dellليما قي ميز قمل  DU LS call 

 ىاطلسلا ميلا حرخو ديز Gi هع نبا مداقلا CN هدعب رق هانركذ ايك 3
dauخودو نمتسو عبرأ  folاوقحلو  Letةعاطب دعبلا ىلع هوعفادو  

 Jo Are us ىلا عجرو Gill de مل ىوطو Luis ةضرمم

 نوكتل مفاليتساو معانطصإب نيدحوملا ةخشم نم ةياجب لماع دايع

fsb,نم هفالحا ناطلسلا عجو دبع رمغ نع هيلع  csجلس 1  

 ركاسع ىف نمتسو تس dis سنوت نم جرخو لاله ىب ,Gal بابدو

 دوعسم ىاب ةوخأ ناطلس نب ركاسع ونب هافاوو دنهل تاقمليو نيدحوملا

 نم مرمغو هموق ةرامآ ىلع ركاسع نب ىدبمل دقعف ةدواودلا نم ناطلس ىبا
 سواقن لزن ىتح pi ىف نيرجكم ناطلس نب دوعسم وب رفو حاير

Sue,بازلا ايافقب  plusىلع ةعجارلل اسانيا لاله ىبا ىلا ىلقت  
 ,Ge sos كانو قاطلشلا كع ةداقرلاب ميلع راشإ alu Ja محي

 دوعسم نب دمحم نب ىنوم نب Jai مرممأ دقرو هتراشأ اوليقتف كلذ
 ديرد نب GR نب عابس دوعسم نب ديز دالوأ اههع pos ces هوخاو

Labs ulدوعسم نب رفنخ نب ماليم نب دادحو ديرد نب نوهم نب  



vعوض  

sal,ضبقتف  paleمني  de,تييهتناو ةفرك خومش نم ريزات نب ديرد  
 مساقلا ىبال Ris else El, Fr موالستأ تبصنو ممقانعأ تبيرسضو مميالسا

 ىلا ايزاغ ريسلا ,el اب» تبصخف ةركسب ىلأ :Fu تعبو ديز ىبأ ىبأ

 اوكرتو List كلافه Roy باولا GLS ىم Lil مللحو مئايحأ

 bé, Lis شكيودس ركاسعلا ىديأ تالةماف ةيئنبالاو عاركلاو <(

 ىدش ىدأو اوزاجا نأ ىلا مءابتا ىف ركاسعلاو باتقالا ىلع دلولاو لاهعلاب

 برغملا as où, Jus ىم هل أ DS ىذلا ىداولا وهو بازلا ةلبق

 és ةفجس ىف بصي ىأ dl Qt ble Gal ةيحان ىلا رهو طسوالا
 ضرالاو :ةصطعللا 350 ati 4[ 1, »| ىداولا ملف زاجا املف x A SH نم

dءذايتيلا ةرجتأاسملا دوسلا 5 ! cr) SEL Rرحاسعلا  Raeبلقناو  

seanءادععلا هدشنأو أارهاظ ارفاظ هتازغ ىم  Éلق ىو ةينبتلا  

 ١ نايز نب نسارغي ىلع ديرد نب ىبحك se dé ةتانز كول ةدواودلا

 ,AU Pol موراجاف GA دبع نب بوقعي ىلع دوعسم ىنب دمحم ونبو

 منطاوم ىلا اوعجرو JAM مءايحاو لمخلاب مطبارمو تالصلاب ميديا اولمو

laps 4 en PERSنم  talىلا اوفشوا مق  . 
 ىلع ميقلو sie انطوم ناكو وتقع نبا [tuile هلماع مل عمج بازلا
 اولاطتساو اهدنع هولققف ةواطق ىلا هوعبتأو هومزهف بازلا ضرأ دودح

 نم Lobl لودلا عتقعطتقا نأ ىلا ةنضعلل دالبو ساروأ لبجو بازلا ىلع

 مدجل اكلم تراصف كلذ دعب



 عرس م

dis ile Jol & سنود 4ةلزام هو is ةيغأط ue 43 

 ىم PE te J4 d'au ىسنارفالاب ةماعلا 4 suis هج Ml كف فو رعملا ةمالأ هذه

eleةسارفأ ىحس 5 : علاعا  di prisنب تدقفأي  cnةيلامتلا ةودعلاب و  

 جاخو سلدنالا (DE Guns cr4? Le a ىورلا رجلا أذه ودع قع

 .برغلا بناج نم ةقلالجلو قرشلا NC PTT 2( ىنورواجي ةينيطنطسقلا

 لصف ساو ميد اونقل Ris 2( عم À ينارصملا نيدب أوذخأ دق اوناكو

 اهوكلمف رمو ملل حم ةهقيرفأ ci رجلا bles A كلم عجارت دفع مكلم

 ةياغإبو قان هو ةنجاطرقو الولجو ةلطيبس Je ةهظعلا اهراصمأ اولزنو

Desراصمالا ىم اهريغو  «de bals,7741 ىم أبب ناكا ىف  Brasil ES 

ADS (2ةدالا ةعاط ريا  SUمالسالا ها 3  zx LSبرعلا عزتناف  

 أوجرخو رس ô D اوكلمو ,sal, did طوقلا اوبلغو ةيئط

 Lis sl 5, Fa سلدنالا ةيما ىتب ةلود نم اردص ابيلا ددرتت فئاوطلا

 ىم ,RL ul ىنيملسملا رحاسع نوددري bu las ىنعو ةيلاغأالا نم

 1 را ا sm te الا ىتح ةودعلا

 ىشهو Lakes ل a 5 لوس 0 8 جلد 8 pets هيلع

 0 de بلغتلا' ىلإ Saxe a Gall ةفالخل طوقس ةميفت ىلع



 عام 4

 ىهصقالا xs ىلع اولوتسأو أهنم (TN LS Les La اوفحزو اهروغتو ماشلا

 LS أرارم ةرهاقلاو ردصم Wa دعما ape فعلا À ARS A2 أونب و

 ةياملا ىف رصم LL ةركلا اودواع مث ,SA ورغلا نم لع ريخ ىلع

 كلهو رسصصم ,sy? cs Lis» اهوكتفأو 10 ٌمتهنبأ je re سنوتب

 مر كسعب طاحاف ءاملا ددس اولازأو @ ضارفلا اوكفف لينلا () ضيفم مايأ

 diet ناطلسلا ىلا ةكرعملا نم bal م ناطلس ديقو ماع عمم كلهو

 DS ol «de هقلطأو رهدلا نم ىيح دعب Lake نم ىتح ةيردنكسالاب

 sol ضقنف دعب Lx [Las dit ىلع مت هب اوفوف LS] ىم ىممدلسملا

 راع ىدأ كاي أوعز La Rae LR سنوت Al“ ةكرشلا de pl» ةبير#

 وهو JU كلذب ssl lala هيكحن اللف au هومضرقأ RS معضرأ

 ىلا اوكشو كلذل اوبضنغف .هيلا نودنتسي بجوم ts lus ىلا ةيامتالث

 ةعاجملا ىم ,LL ناك امل سنوت ورغ ىف هومغرو ممل ضعتماف متيغاط

 بقلنيو سيول نب سيول ههسأو & ةيغاط سيسنرفالا لسرواف نراتوطاو

 ىراصنلا كولم 4 لسراف سنرفأ كلم هأنعمو سنرفأ دير نفلا ةغلب

 كولم ىلا زعواف Res جسما ةفيلخ هبابلا ىلا ,Jul a ىلا مرفنتسي

 ربخ عاشو هل اددم سئانكلا لاوما ىن هدي قلطاو salle ةينارصنلا |

 دالب ورغم دوباجأ LA ىناكو 85 رماس 3 ورغلل ىراصنلا دادعتسا

)1( Les mss. B et D portent {vase — (2) On lit dans les mss. Bet D ضارقلا 



 À ءءء

 (gs كولم نم نو رخحأ ةعاجو نوكار دير ,dal ةن دقن ب كلمو كروت

 3 نانطلسلا رماو مناش رغت لكب نيملسملا ماو ريثالا نبا ركذ اذكم

 Sol نيلتسملا دالب ىبعت نع ىراصنلا راجت ضيبقناو LA نازتخأو

 ىحكي م iXe هتطراشمو هلاح رابتخال سيسنرفلا نع هلسر ناطلسلا

 لاملا ذخاف اوعز اهف ماطو سنن ماقتسال بهذلا نم افلا نينامت bles هيرغ

 م هنإب ميلع css لاملا اوبلط الف مضرأ ىلآ هودغ نأ مربخأو ميديأ نم

 رضحاف ررحم ae (LL ne لوسر لوصو 4. عم مناش قفاوو هضيفق رشابي

NASحورطم ىبأ ليف قمع ان هدشنأو ىياف سلجحساو سيسن فلا  els 

 dre )5 سيسنرفلل لق

Ne pur el 
 اهكلم ىتقبت ارصم تيتا

FAURE CEمدأ  

 fie s| 1 AE شتا لك ل

 Ras ىري ال افلا نوعبس

a eee alيما  

olأداب اناملا ىنكمي  Lol, 

sitهنأ اس اك  

 ةدوع اوعمزأ نأ مهل لقو

 اهلاح ىلع ىنامقل نبا راد

eeجرصفق كك نم قدص  

 جسلا ىراصن دابع لقق نم

 6 Ji L مولا نأ بسحعح

 gs) a El نبع هلي قانح

 ميرضلا ىطب كرهبدق ءوسب

 مرح ريدا وا ليتك الا

 نب pee ىسدع لعل
ss yنم ىتأ دق  Dés 

 جطس وأ مككل قش نم رعذأ

saiوأ رانخ  ee & 

 جبص ىقاوطلاو قاب ديقلاو
(4) 11 faut lire ايسحساأ 



RS. 

 عا

 لكوم ا لجيلا = ,sl ةيردنكسالاب هلاقتعا حمضوم واسفل elles ىنعي

 م هداشنا لمكتسا املف ىعخل وه رصم لها cie ىف ىقاوطلاو هب ناك

 سنوت ورغ É ديعلا ضقن ىع ,pixel LUS ul ]وقع الا .ةيغاطلا كلذ دزي

Leتافلاخملا نم منع هعمسي  Lieىرصو هب معفاد  leىتش نم لسرلا  

 A PT عجو ممناشب نيرذخم plat لسر دفوف همويل قافالا

 اوعقجاف ىنيتسو tes ةدعقلا ss» رخآ mis لأ هلك اا بكرو

 ناطلسلا' ىدانو اوعلقأو سنوت al مدعأو 3 ةيلقصب لاقيو ةينادرسب

 ىقاوشلا تعبو قارملا برقا ىلا رهفنلاو هل داد_عتسالاو ودعلاب ريذنلاب سانلا ىف

 ليطاسالا تفاوت 4 1 هرارف due ناك 5 LL غيتساو ربخ عالطتسال

 نيدحوملاو سلدنالا نم ىروشلا لهأ عم ناطلسلا ضوافتو ةنجاطرق ىسرمب

 Poe ضعب راشاف هنع مدصوأ Lu لوؤنلا نم ,AL مقيلخت ىف

 أذا نورخا لاقو عالقالا ىلا نو طضمف ءاملاو دازلا نم متريجذ ذفنت ىتح

 اهاوس روغتلا ضعب اوجص ددعلاو ةيماحلا تاذ ة rai ىسرسم ىنم اوعلقا

Sesاذه ىلع ناطلسلا قفاوف هيلع متيلاغم تيعصتساو هوحابتساو  

fils, | +دعب ةنجاطرق لحاسب اولزنف لو ملل ىم  olلحاوس تيل  

ALLIE Cest,ةعبرأ ءاهز ةعوطملو سلدنالا دمج نم  CAدمحم رظنل سراف  

 Liu ءاهز ,LAS لدحاسلاب ىراصنلا لون الو ةلودلا سيءر نيس Gi نأ

 لاق هللا هجر هيبا نع ىبا ىنثدح Les لجرلا نم افلا ,Sa سراف فالا

 Ras ناك بيساعي ةعبس اوناكو راغصو رابك نهب ةيامئالث RL تناكو

mas ilبحاص ® نور هوخأو  Lieهه ةجلعلاو رولا بحاصو  

où axe (comme on peut aussi le lire), est écrit sansةممع  Dans tous les mss. le mot1( ( 

points diacritiques. Le ms B. porte 15, et le ms. D omet le mot ناك — (2) 11 faut lire 

Garol Karol. لو مح ct prononcer ou 
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 عع

 لك دع هققراطبو هتوخأو ةجنرفلا AR وهو أدحأو L=. Le ناك

Rae al,ةمدقلا ةنيدلاب 0 كاسم اولوناف هساب ةدشو هتوق لضفل اكلم  

 je اولصوو اهلخادب ركسعلا Le طضأو SA SL ls ةنجاطرق ىم

duesباردلل  ele ed Lil lue 
 معافدوأ .ss NE مزح ieLsl ىلع ىناطلسلا مهن ,bios ىوسملا ديعبي

 ددملاو زهشا dau سنوتب causée هموقو ةجنرفلا كلم ماقأو Lis نع

A AA) 1 dslتاوقالاو ةحاسالاو لجرلاب ةودعلاو ةيلقص نم رجلا نم  

 ابيف اوتعبو ةريجلا ةسارحب اوفلكف ,RS bas, bas أومفظف ودعلا

loiهتفاوف ارشاح هكلام ىف ناطلسلا تعبو ميلا قيرطلا اوعنمو ةام مب  

s\xsilلك ىم  dbلاله وبأ لصفوو  ds cake,برسعلا عوج تءاجو  

 ميلا حرسو ةتانز wall كولم هدما ىتح ةراوهو ةصابلوو شكيودسو

 des Lil ةقزقرملا ىم sol Lu «de ىنيدحوملا ,ىنم ةعبسل دقعو هتيغبأ

Fركب ىبأ نب ىيحيو دواد نب ىسمعو نسادلك ىبا ىنب ليعمبأ  SSD 

sl, ile y!دايع لاله  dl,ةياحب  Mesنمسح دفا نب  Nesودع نب  

 salle عمتجاو fée ركب ىبا نب ىيحيو حلاص نب ىبجل عجار هلك مرمأو
Lai DE «Se < Ÿ seممسفنأب كانا ةبشابمل ىنوطبارملاو ءاحاصلاو  

Darنبأ مساقلاوبا همضاقو نيسلا ىبأ نب دمحمو بمطرلا دوعلاب فو مم ا  Ali0 ( 

Le ms D porte Lai4( ( 



(a dus 

 , (ail salىف اوقتلاو برد تملصتأو  craieمرح  Lauليحل عست

 نب ىيحي ذمموي حازت  cles 2 deىلع اومجتو قلخ ىنيمقيرفلا نم

  de GELهسفنب دنيعس وبأ حنا هيف رفتحاو ىديالا هتزواعتف ركسعملا

 ىلا سنوت نع لوخلاب ناطلسلا مو نوفظلا اوغظو سنوتب نوطسملا ىلقباو

Sp هباصا لاقيو dal ىقاوملا ضعب: Gone مس Let لا at 

 وهو لاقيو اولا  5 KARTىيجالدلا مارج نب ىاعلم عم هيلا تعب ناطلسلا

[io هنبأ ىلع ىراصخلا عقجأ كله ألو هكلبم هيف ياك pau فنيسب 

 اومزتعاو دوعيابف اهب دداليمل كلذب ىحس  «deمرمأ ناكر عالقألا , Lasهللا

 اهفعساف أبموقب  LS callبرعلا  les slفارصنالا ىلع  Jiميتاشم

 نعبو  dsدقعل ءاهقفلا  2) D) «3 diنمتسو مسك ةنس

ml وبأ م ضحو ماع مشع dose +83 ىبأ Lil هباتكو هدقع ىلوقف 

 نب ىلع  dlنب داو ورع  JAIىنب ميمأ ىوقلا دبع نب دمحم نب نآيزو

  Raeلاقي ةيعاوط هوطعاف لاملا نم ودعلا اطعأ ام اياعرلا ناطلسلا مرغأو

RTE ىنيعسدت tell قب "راسل كرقو JU use Je ou هنأ 

 , all LLكولمو برغملا بحاص  allىنميدسملا ىع هعافدو يخل

 , Leزعمأو مصلا ىنم هدقع  erةنجاطرق  Lee cs +? olدعاوقلا نم

  LES Laraمتودع 4 خرفلا عجحرو ةسيماعل  Page à JSروهظطلاب



(d dd 

 ضرالا تراو هللاو نهولاو ل.ثفلا نم ةياغ ىلع دبعلا اذبل مدقالا مكلم

 ىنيثراولا ريخ وهو هيلع نمو

ge 4سي*و كلهم  Ji daكهللا دبع  al up 

 بطرلا دوعلا ديعس dl نمسعل

 (.D 00 ini ميعس تي نم لاجرلا اذه لسا
 ديعس نسحلا وبا هدج ىناكو نيتودعلاب نيدحوملا مايا اوليحتسا دق منم
 كزع كلو AJ sS 3.50 ne sole < ىأو يقلب Je ناش

 ىلا دمحم هدفاح عجرو ةياقسو عبرا:ةنس ةنوبب كله برغملا ىلا لفقو

 قلمعاف دبعلا كلذل das بحاص صفح ىبأ ىب دمحم وبأ = سنوت

 هاوه ىلع اذه دمحم بلغ ههبأ ةافو دعب ANT ىو املو ديز ىبا هنبأ ةمدخب

 شحكارم ىلا ديز وبا JL ةمقيرفا ىلع شكارم نم ىلءوبا دمسلا ءاج 2
etsهداديتسا لوال ءايركز ىبا رهمالاب لصتاو سنوت ىلا نيسحلل ىبأ نب  

 الا د ب لا كو ,Li كاملا ل او Les LS هاوف de بلغف

do titeرثا هل ركنت مث  ilsص للا ةياعس تمظعو نايا  

 a = نب ديز gl tue نبا مساقلا ىال هتلخادم اوعاشأو ةناطبلا

 LIRE مث رهشا ةعست هرادب هلقتعأو ىناطلسلا AS دمحم

diseكله ىنأ ىلا ناطلسلا ووما ىلع ىلوقساو هنادعأا نم راثو  sal dau 



 عد

 RAS وبأ سيء را ES, NES 5 ral TS 5 Jbs Les ع LORS ناك 5-24

phil 3 Wire dlديجف لسريو نسحف علا ضرقي ةغللا 3 ادي  

 نمو هرهغو لاخلا dés لقد رعش هلو desd + نف BE ةبقارملا ديدش ةهلا

 un de el Lis ناك" 11 ىور ىلع ىفو ةيناغ ىنبا عبتاو ىلاخ امل

 مث ةيناطلسلا بتارملا dut ةامح ىف قرتو دمعس dal دلو هل ,JUS لادلا

 نب ىناقع ديعس ْنا يشلا كلم ناك SL, dub ىو همياغ نود طلال

 al «se فرعا هتهب لهأ' فرعيو بطلا دوعلاب So قافغبلا هوك

 للا هللأ كاسساع هزاجاف LS ىا ريمالل عيابو F0) a||| NAS اهب ىزتنأ

 لهأو Lei Las كامبل قى همظنو Les; a رممألا de Jo» سنوت

 LS ةوظح ناكشلا ىب ةنككف دعي رصختسملا à il NAS = مت هسلجم

 nt ىيعبسو كلت هن كلم ol à Ml, sl de ىومسأو اهل

 زومالا كلام هلو WU نم نوصرلا اهم

 طسوالا برغم ا لهأو ةتانز م à, | JE صلقت اوأر LJ 74 لهأ ناك

 مقامعأ ىنم ةعاطلا ةقبر علخو ,Pal us pal كاد يي ممسفنذأ اوتدح

[XL 



FE 

 زعواو نمتسو عست ةنس رحاسعلا ميلا ناطلسلا حرسو ىناعلخلاب اورهاج
 اهيلا ىنحزف ىتاتنهلا ديعس نب دايع لاله وبا وهو ةياجب رغث بحاص ىلا

tb nee 
 ىمعبسو تالث dau أرو ىنبب هك سعب كلهو هيا حجرو Lie علقاف

cie POSEةنس متلزامم ىلا همزع  palنمعيسو  ppsميلا  

 A سنوت ركسع ىلع دقعو رجلا 3 ليطاسالا ذفناو ربلا ىف ركاسعلا

ai uit Liu 4اا داو  
 Lab Qi لإ | كي ارب رخاشعلا هذه cas, OA ئبا نتا :نئابغلا
 RS ركساو ةونع تمكقأ مث bles oxucl Lila لك ىف اهب نتطاخاو

 date ىلع ضبقتو ىنهراكبا 8 ماركلا مضفتفأو [Jul تب_تقنأو لتقلا

 قئاولا محرس ol ىلا ةبصقلاب اولققعاو نيدفصم سنوت ىلا Less دلبلا

 ناطلقلا كلبم دعب

 هلاوحا نم ءىث oies رصنتسملا ناطلسلا كلهم نع ربشل

 تالاعلا دقفتو ديصلل سنوت نم مرخ دق رئازبل 0 ناطلسلا ناك
 هتوه ىاجرألا رقكو dile تدتقنشاو هراد ىلا عجرو ضرم هرفس ىف هباصاف

DEروي  CSNةنس  Queال هالجرو نيلجر نمب ىدابني نيعبسو  

 هتليلل كلهو ,dis لخد مث ادلقم ربنم ىف سانلل سلجو CM ناطخي

ai Le,هيلع  D D: te ets 
 ةيصاقلا روغث هيلا ىدمو هناطلس دمأ فنا اهركذلا ةرداط هقترهستو

  نيدفارلا QI مالعا نم das عقجا امو هب ماصتعالا دي نمتودعلا نم



FEV 

 كلمو ميغ ماعو غملب بتاكو قلفم رعاش نم سلدنالا اصوصخو دامس لم

 ones d, SU 3 نيعانتم Ne JL satire ىبيقا عاجتو عورا

 ناك a هناويأ ىن الا all eye توفخو sage ىلع ابرغو 6,4 ةفالدل ماعم

 Lau ةبطرق تذخاف انوع ol قرشب ALI دعاوق عملا ةيغعاطلا

 ىنيمهعيرأو تس dau ةيليبشاو اهدعب تس dau ةيستلبو . نيثالثو تالك

 di مالسالا ةرسضأحو قرشملاب برعلا ةفالخ راد دادغب ىلع رططلا ىلوقساأو

 as ىلع اولوتساو will دبع ىنب كلم نيرم وفب عزقناو نمسجو تس
 دبعو sys ىلع كلذ لك نمتسو té Lu نيدحوملا ةفالخ راد شكارم

 ةباصعو اليبق rl ةيابجو ةيهافر مظعأو ةوق ls نق ضيا ممقلودو هيبأ

ASرهاسع  liesهلماف  Jetهيوقكب كاسمالا ىلا اوملفجأو ةركلل ماعلا  

 همايأ فو ةروهشم راثأ حوتفلاو بو رح ىفو رابخا لالهلو ةهبالا ف هل تناكو

 بكار او سبالملا ف سانلا قناتو اهنكاس ىرق رتكو سنوت ةراضح تماظع

sell Gasاهوداكسات ةيغبألاو  bel,اهذاختا ىف  Lui,نأ ىلا  

 ,pires رومالا كلام ,All اهجاردأ هدعب نم تعجر مث اهتياغ تغلب

ailةعيب ىنع  GSرصنتسملا نب ىيحي  

 هلوحا ركذو sel روهشملا وهو

 عمجا ele LS نيعبسو que ةنس رصنتسملا ناطلسلا كله امل

 Age ةليل هوعيابف cos هنبا ىلا متاقبط de Gt رئاسو نودحوملا

dlلها ميرستو ماظملا عفرب هرمأ ختفأو قئاولا بقلتو اهدغ ىنو  DE 
et,نم ريثك ةلازإو دجاسملا حالصأو ناويدلا لهاو دنهل ىف اطعلا  By 



 غم

 هرمأب ,ph نداملا de» ةعيبلا TR | dre) SES dl 4 859 هلاقتعا

adةلودلا ىلع رببحل ىبأ دعا نيس ىبأ نبأ ةيكن نع  

Je) Ratsهمسأو  casقفاغلا كلملا دبع نب  Lisايسلوانا نشف وبا  

Laws CESحم دفو  à JUنم  HER Siىناكوودعلا ءاليتسا مايأ  

L CR CSG RUEنم هك نكي  JULاهاوس  cire35, | مث نلاغالا و  

 تمظعف ىاويدلا ,AN 4 هاقر مث هبتكتساف paul ىأ نبأ ةمدخ ىلا

 ةقباس هل اهدتعا ناطلسلا Lai قئاولل ةلخادم كلذ ءانثأ هل تناكو هلاح

 تاعك ,ax ىروشلاب هصتخاو هتلونم عفر قئاولل AI قسومسأ املف

der, sl As 1 te cul ol Lo nan ss de 

 ىبأ نب ديعس ىلع ضبقتف هلام ىف هو ناطلسلا هب ىرغاف همدقب

 .ةبصقلاب لققعاو نميعبسسو تس ةفس ةلودلا نم al ةتسل نيس

 .Jah كغ مدقو مرهغو ةلاجيلا دايك cols sul نبأ هلقن ىلع ضبقتو

 نيدحوملا ىنم pH—eil al ىب ديز وبأ لكوو يولعلا ىلاوملا نم عفادم

 ىتح Lie y لزي مو aile, JL يفت sud Si نبا ةرداصم

 موق دنع هلام نم انهتوم ىىداف y مث قيل ند لو دلما عدا

 جرخساف ةفهفد هرادب ةريخذ ىلع هيلاوم ضعب لد مث هوداف die اوفشكتسا

Lieهيلع طسبو هلاقم اهدعب لبقي ملف رهتاندلا نم ىلا ةياقس ءاهز  



 عع4

 هنفدم قرع م GAZ هولش ىنفدو هقنس ىم 2 ىف كله ىأ ىلا باذعلا

 ةركابم نم هنومتكي امو هدادبتساو apres ةناطبلاو ةهحشملا sul ةياجب

abكلذ» لابو داع نا ىلا  de535 انيك ةلودلا  

 سلددالا نم قاضإو با ىاطلسلا نر

U 1هسعل و اسس  

 لاله sl ى يمس di ةئاك = دقع دق رصنتسملا tal ناك

 مك دقعو هانإكد SRE. cMWS dau JE CSA كله |ol d ابيلع

LAN sos 4ناكف دمحم  ls dعلطضاو هتيالو :ىف  sebكلف نأ ىلإ  

 ىم لاله cal LC? DES: hs ol Le مكحتو لاومالا ىنتقأو اهب ماقف

 Jess هتردإب لاله ىبأ نب دمج Qté هتيكنب سيردا مف هيلع هدادبتسا

 Liu ةدعقلا ىذ لوال هيلع اودعف هيف كلملا ضوافو هلثت ىف dus ند

 ناك sue als! cl ىناطلسلا لولح كلذ قفاوو هب |اوتبعف قئاعزلاو

 ين دمع

FE Xes disمرمعأ مث ةهرب ددوت  ce Ds, AE dl 5eىنسارغي  

 Je it pol dl لهأ :Jess هتريم ىف لفتحاو هدرومل ماقف ناز نبا

11 

 بلطل ةزاجالا ىلع هرمأ عجأ رصنختسملا هيخأ كلب هيلا ربقأ



fo. 

 ةرضحلاب ناطلسلا رداوب اوشخو متلعف  LLهوتاو قاحتا ابا ناطلسلا

  airs, pou, Lies Ressكللل  REلخدو  Wallةدعقلا ىذ رخآ

al ras sb ماقو ةياجب لها ىم ءالملاو نودحوملا boue 

 ةفيطنسق ىلا هركاسع ىف قخز مث لاله  ue La, Liliزيرعلا

 نب ىسيع ىبأ  ssىلا اهنع علقاف هيلع تعنتماف  glهرمأ نم ناك

s 555 ام 

& 

 al ناطلسلا ءاقلل ركاسعلاب صفح ىاريمالا جورخ نع ربدل
 قئاولا es هيا ; هلوخد مث قاما

 ناطلسلا لوخدب رببخل نبا هيلع دبتسملا هريزوو GT ىلا ربخل غلب امل

 صفح ىبأ هعل ابيلع دقعو هبرح ىلأ رهاسعلا حرس ils ناحل

 ةياجب هركسعم برطضاو سنوت نم Dé عماج ىنب ديز ابا هل رزوتساو
 pe ةمذل دواد نب ىسيع نب زيرعلا دبيعل ةنيطنسق de قئاولا دقعو

 قاحضتا ابا رهمالا اهنع عنامو ةنيطنسق 4 مدقتف dl نبأ نم هل تناك

 sh Gais قفا يتنيمالا جو مح ىف Ad pal فاو برطضا مث دان كذاك

Laiبتكف 00  GAلك ىرغي عماج ىبا هريزوو صفح ىبأ ىلا  

 اوقعبو Get ىبا ريمالل ءاعدلا لع اقفتأو اضوافتف هبحاصب اهنم دحأو

 ةناطبلاو daolll قع laure ستوتب وهو قئثاولاب sl لصتاو كلذب هيلا

 al اطلسلا 4x) A ىنع ,ak ءالملا ,pal هكلم باهذ ىنقيمتساف

telكلامل روصق نع لوحتو نمعبسو نامت ةنس نم لوالا غمبر ةرغ  

 هدحو هلل ءاقبلاو ,sel هتلود ,cul ىروقالا راد ىلا ةبصقلاب



 Aa 3 sal كاع sel نا, ناطلسلا تلفسإ نع دا

 نم عماج ىنباو صفح ىبا رممالا هيخأ باتك قاحا LI ناطلسلا غلب امل
alردإب  liseربخ هافاو مث مهلا  GI kelىبأ  dslاولحتراف سنوتب  

Lesىلا متاقبط ىلع ةرضحلل لها لياستو  Giهوتاو  Jess fl 

 2 لاله ىبا نب es نمعبسو نات ةنس رخآلا عمبر قصتنم ةرضعأ

 lost نيس ايا ا ىلا بتاك al نب pl ىبال هتباح ىلع دقعو هتلود

 نسل dl عم دقو OS نودلخ نب نسل نب ركب ىبا نبال لاغشالا ةطخ

 ,pan مأ تناك اه عل اهاعر ةمذل ةيليبشا نم ءايركز ىبا رممالا ىلع

Lilملحم ءايركز ىبا بسنحملا نبا اياده نم  md Je,قرشملا ىلا  

 ليد ناك را ريمأالا هلهتساف ةرضحلاب ركب وبا dal cs كلانص تاب

 Jai aie, 4 LS نودحترالا M Lab نكت و لاغشالا ةطخ ى هلوهد

 ىر نذل pres M ايلي Les نكد و بازلا ىلع re ىب de نبأ

 هيخالو بازلا ىلع هل دقعف سلدنالا ىلا هعم هبارتغأ des ىنرم نب لضفل

 هلاقتعإب Lol, vend نبا ىلع ضبقت مث ةيليطصق دالب ىلع دحاولا دبع

 ناكم دجوو ناقمالاو ةرداصلل نمساي نب همخم نب co ىلا هعفدو

 be; Lo اهب رعي روصلاو لاكشالا dilie تايسلطو عباوط هيلع ماقلا

 ,HU, CHR dl ناقمالا ى ,als SES, LOL هن ناك 42

 Aie ى di 4-dss مايأ هيوكنم .نيسحأ al ىو ae Le كادحا

 ناطلسلا معبقإ ,LU برد :1elixe db ال هللاو همخس نم LM sl ريش

 ىبأ نب دمحم ىلع ضيقت ue cop curl AS ىبرك قارا



for 

4% aa ds نم & فرع 0 هل ٍ دو مكمل 

ailلتقم نع  GIهدلوو  

 هل ناكو WI ابب ماقاف ىروقالا راد ىلا لوحتو رمالا نع قئاولا ail امل
 dis cé مرن des اوناكف بيطلاو رهاطلاو Jre-il él دلولا ىنم ةنالت

 ئراضنلا ,Lu ضعب كلذ ىن لخاد هنأو ةروثلا موري هنأ !alé نا ناطلسال

sudهلدقمعاو ههشرت ناكم ىناطتسلا 456 . SXنف وفا هةينب لاقتعا ,  

 هدلول ةرامالا نانع نم قلطأو رمح هل قسوتسأو ىنميعبسسو م ةفس رقص

EE AMهلك كج  | 

 كلذ ىف ببسلاو ههبأ Xp de ع

 FAR FF) Are pb sl Luz ءانبالا نم قاما" St ناطلسلل ناك

 ol ناكر وعو ;alle, (as LS وباو ali دبع دمحم وباو عربكا

 رصقلا Æ ضعبب  همايأ à حاير ىلا Ras رارف دنع مسيح دق رصقتسملا

celاقزر مهلع  Lauىلوصسأ نأ ىلا هقزر يجو هتلافك لط ىف  Pre 
 اولقشأو dass ىف ?fe تلاطو هقافإب اوعلطف كلملا ىلع قاحا وبا ناطلسلا



 عون

 ىف ملط مل ناطلسلا راو لاجرلا نم قباوسلا لها اوعنطصاو زعلا ىلع

 ناكو ديعلا ةيالول اكرم نأك Le سراف وبا مريبك اهيذ dat نأكو كلذ

 ىب ركب يأ نب el هتيانعو ناملا dune ءادر هيلع ,QUI هعنطصا نه

CUT asىردعملا  salنييتسنلل 41  tal1 كلذو اهل اهاعزإ  Lelt 

 ,da تيد اطفال ياليت MN نيرا
Laدووأاد بهذم ىلع ههقف ىف  aile,اصوصخ ةيليبصا لهال تناكو  

 صفح ىبأ نب دحاولا دبع ىب ءايركو ىنبا ,aol de نسلدنالا as نم

du, je dassىلع ةيغاطلا بلاكت الف سلدنالا برغ  Al, Sol 

 لهاو مالعالا زاجا اهراصماو اهدعاوق ىلا فساو اهطئاسب مكاو اهروغت

 JS = ei di مدصق ناك ةيقيرفأو نيب All cet نوهبلا

 < Qi Jhat Jai محب وبا BU ىار الف اهب ةيصفخحلا ةلودلا

dis, Laعمجأ ارنكاس  Lie de)نم سنوتب ناكل  Aile 

 لعجو ةمركت ناطلسلا هاقلف نمنوتب لزنو رجلا زاجاف ءافلخل ءالوه دنع

 نئالقل ما هما اهسسا ىلا اوهلا ماج دنع Lol معلا سيردت هيلا
Liesرخو ةلوحلا وج ن نسل  Lo eo Labs 

RAAبتارم ىلأ اوفوشتو اهندلا بلط ىلا معلا بلاط“ حاول دعو ارتب"  

 تيح رصقلا رك نم مناكم قاما ىبا ناطلسلا ءانبإب ,bles ناطلسلا

 ناطلسلا ىلوتسا املو مل اومدخخساو عوطلاخ Ra بهذم دعب مع عزنا .

 دج .عنطصاف ةرازولا ننس ىلع هارجاو age سراف ابأ همبا مترو pal ىلع .

(otديس  œilو مندور |  RÉيقلب هنن  

 انهيلع :كشلد nids axe JS 3 LA قمت وبأ دوخحأو هتباج

 سانلا ديس ىب نجا ol aile هوفوخو هنباب قاحا ابا 'ناطلسلا اورغاف ةناطبلا

 م١٠



fof 

 اطسف ذّمموي ةمالعلا بتكي ناك مهوجوو باتكلا ةيلع نم ىالكلا

 بإب ىلا ىىدتسا عهبر رخا aus pus ةنس سانلا ديس Col ناطلسلا

 ىلا ربخل غليو رفحخل ضعبب هولش ىروو اربه ىؤمسلا هترواعتف رصقلا
Gb ol ailىلا ككرف"  delقد  orهازعف نرحل  slهنإب كلذ نع  

 ,Lé هديب هداوس LL ةلودلاب ةعيدفلو ركملا ىلع سانلا ديس نبال ربظ

paul slهداه نم  ob at pal de, us à à Jar, SU 
 هركذن ام هرمأ نم ناكو هسبحم نم GET نأ ىلأ LU يروت نأ دعب هتناطبو

Earl, XLساما 3 ناطلسلا " ditعمو  hi)هل دقعو هردص نع  

 à pu) à هعم ذفنأو القتسم اريمأ اهيلا هذفنأو اهلاعأو de ىلع

ceنوع  dlisl cale pylنب 5 نا  gdنب  deجرش  Lai 

 < SS5 اك هتلود à dl اهرمإب ماقو نمتسو عست ةنس

 ,die ةنيطنسقب () ريزولا نبأ ةروث نع ربغل

 تويب نم ةيموك ىف هتبسنو ىسمع نب ىدوم نب ركبوبأ لاجرلا اذه مسا
 OAI نبا es ةعيطتساعجا JE ىتلادالك laure نانك نيدحوملا

 ماقأو Sad ىلع نسادلك نبا دفوو رصنتسملا مايا نيدحوملا ةخحشم ىم

 BL ناطلسلا هالوو ةمارصو Le هل نأكف ةنيطغسقب die Lo rs نبا

 دالو رق لاوحالا تبرطضاو رصنتسملا كلهو هتيالو تلصتاو ةنيطنسق ىلع

 معو Ji se احومط اذه ريزو نبا OS قاحا وبا ناطلسلا رث قتاولا
 اهب عانتمالا هسسفن هتثدحل هنصحو رطقلا كلذ لقعم ةفيطنسق نا

)1( Partout ailleurs ce nom est écrit JD وو ىبأ 



 عدم

 al ناطلسلا ىلا مرمأ اوعفرف اهبلهأ ىن هرشأ ءاسو ةلودلا ىلع دادبتسالاو

 وه نيكون ةعاطلا je هفارخغأ Je نم sl, U» مدعي ملف هودعتساو قاحصا

 رممالا هب رم املو هتانه نع هل ىضغأو لبقتف هب اوءاج امل ريكنلاو راذتعالاب

 هناقل نع دعق ىنيعبسو عست ةنس Le نم هترامأ لحم ىلا سراف وبا

 ءافك كلذ نم dés ىاطعتسالاو ريذاعملاب ءاحاصلا نم lag هيلع دفوأو

 تانك ءازمنالا ىلع وه (pis ةياجب ىلا سراف وبأ ريمالا دعبا اذا ىتح هتاضرم

 نأ ىعورغلا مب ددري هرغث ىن هعم نوكي ىراصنلا شيج ىف نوغرأ كلم

 DM رفا ةهلا لوطسالا تعيب هدعوو هباجاف هل ةيعاد Les اهف نوكي
 ريمالا هيلا ىحزو نينا ةنس رخآ هسفنل ايعاد ةنيطغسق رغتب ىزقنأو

slهركاسع 3 ةياجب نم سراف  miel,ناسرفو بارعالا  Julنأ ىلا  

fentes SSلما  Be li Retailلسوقلا  
 ىدحا és ge, her tas Rires sen اهب مقعب
 ةامرلا ele برقو Gall بصنو أهراصح : Je عجو Lib ىنيمناهتو

LE,نأكو هتابج ضعب نم لقعملا ميلع روستو موي ضعب وأ اموي  dal 

 ةمدصلا دنع ريزو نبا ىلباو نودلخ ىنب ركب ىبا نب دمحم tale هروستل

 دليلا روسب ,fase تيصنو اهعايشاو هوخاو وه Ji هب طيحا ىتح

 راوسالا نم ملغت ام pe رمأو اسنومو انكسم دلبلا ككس ىت ريمالا ىشمتو

 ءاجو ةرضحلاب ههبا ىلأ جخفلاب (cs رصقلا ىلا Jess ريطانقلا حالصإبو

 {JS ماعسم قفخاف ريزو نبا ةدعاوم ىف لقلا ىسرم ىلا ىراصنلا لوتسا

 هتنس نم عهبر رخآ اهبلخدف à 4 خفلا Ab سراف وبا ريمالا



padةدايق نع  Lotناهي ىل ركاسشعلا ناطلسلا  

 يي ال بالطلاب امابخلا ,aile .ةكلم بتاع all 5 ناطلسلا ناك
 ركسع ىلع LS al هنبال نمناقو ىدحا ةنس بجر Gates مل اشرت ا

 اهيباحم re ا بتابج ىلع ىارشالل d ais يلا هقعبو ,NA ىنيدحوملا م

 نا نا بخ مو 4 ,yes di cérail هتكرح نم هناش ىغقو LA جرح

Axeهلال رفعي اذا  PSدحاولا يع بعت 20(  «deدرككسع  sl,كلا« وذ  

LEممراغم ءامضتخقال ةراوه  ADSهيف  Roleدبع 4هعم تعبو مضحأ مفو  

 Au ماعلا ىيمبو dass ةطساوو كلذل أارشابم SSII SE y ياهولا

 ربخلاب ريطف سلبارط Er abs "0 25455 ex he هغلبو ناو معلا لل

 5 ىلا ,lol اهكتاف. دنا نما رشتنا قف dilé ىلع لبقأو SR ىلأ

 Fe ىلع كونو AS A) SE نم رجلا زاجا ,LL ane ناك

 ىلع همعيب داتأو (ali 0 ايلا ,{Las همودقل لفتحاف نافاس داق وللا

 ةرزاوملاو Xe ىو ةرضنلا دعوو رمالاب قحأ هنأ مع LJ هقلس ىم هتداع

 ete را طلسلا لوعسا املو هي. ئاغسالا als die abs افيرشت نابع



fov 

  Rxامايأ ةرضحلاب اوماقأو  lsىف مممادقا نم  xاوفرصناو تاماقم ىدلا

 ىدحأ ةنس ٌمنيعظب  CRIS léىتتبأو نيروبح  jte Litsنم

 رخافمو مروصق لُداقع نم تناكف اهلوصو  Rasمايالا رخآ مموقلو مل اركذو

 00 ىف بيرغلا نم عقو امو ةراع ىبا نبا ىدلا روهبظ نع ربخل

 نم als نيراطلا Le تاتويب نم ةراع ol نب di نب دجا وه
Las, kel]ةياجب  Louافرمحم  aclseاع ةلئابشلا  <— | AS LES LÉ 

 هيريف be وه ناكو كلذب هنو ريحا معز نوفراعلا ناك امل {El هسفن

 ss طلتخاو ,à ke ce قحلو هدلب نع برتغا 3 كلذ هطخ

 45, راغالا دنع Ball ىطافلا هنأ ىداو تيبلا لهأ ىلا ,el لقعملا

 sel امايا هناشب اوثدحتو هيلع اولقشاف ةعانصلاب بهذلا ىلأ ce ليدي

allمايا هءار هنأ لقعملا نوطب ىدحأ ةيراجحلا خومش نمرفظم نب  a 
 رجل همف اودهؤو» اهلا فاؤستا هفقم علت مال فا ايضا

 بابد ىلع Ji سلبارط تاهج ىلا لصو ىتح ضرالا joie بهذ هاعدم

Lee,منيب  llهءار الو ىبون بقلتو رصنتسملا نب قئاولا ىلوم ريصن  
Gasلاقف هيمدق لبقيو ىكبي قفطف هالوم نبا لضفلا نم اببش هيف  

 ىوعدلا هذه ىف ىنقدص هل لاقف ربل هيلع صقف كناش ام ةراع Si ىبا هل

 ندا < ايدانم برعلا ءارما ىلع ريصن لبقاو ملتاق نم كرمكثأ انأو

ske silos MSتاروابحم : نم  ds, 

 opel ci lus ةراع ىبا نبأ ميلع Les قئاولا نمبو برعلا .نمب

 ريما ركسع نب رباص نب pére هرمأب ماقو ممعبب هوتأو ,(ISLE اوقدصف
lo 



 عدم

eeسلبارط اولزانو برعلا هل عججو  Lessنمموي  ER NEىتاتنبلا ىسيع  

Lasىع  + Ales Le ie Lab ajheيل  
 plates ةراوه نوطب نم رسقمو ob ةسوفن pél ةغاوزو ةراوزو

 هوقوط Las all قحب ob, dacl_L 4.ةقفمص داطعأو قيقا LAN هن

 مدخخسأو هموق Æ ىدانو هتفالخب ىلعأو هلموي Se) MN لل ةعيرذ

Lai LS rteاوباجاف  daslsأوبانأو  a]لهأ ةعيب هيلا تفاوتو هم دخ  

 .3 هوعاطاف هيليطستك دالبو 395 للا فحز 3 ةوازفن Sy» ةماخلو ةبرج

 رك اي جبرا سا طلح alert ونا

 diell ىف راصمالا لهأ نمريثكلا Jess سلبارط alias) ىدلا رمأ مقافت مل

 نم جرب هبرح ىلع LS ىبا ريمالا هنبال دقعو هركاسع ناطلسلا زبج

 لاوماب اهنم رئاتساو ,dla تامارغ Lie ىضتقاو bal لزنو سنوت
àىدلا ءاقل ىلا لحترا  utءاليتسا نم ناك ام كلانه هغلبو ةدومت ىلا  

 0 يسكر dur au Suit de قي" ةضعق de ىدلا
lasهتنس نم ناضمر نم موي رخآ  Jetىلع ىدلا  olةصفق نم  
Jiةسوسو سقافصو ةيدبملا لها مب ىدتقاو اهلها هل عيابف ناو مقلب  



fo4 

 دلبلا ,ol هركسعم ناطلسلا برطضاف سنوخب ىاجرالا رغكو هل اوعيابف

Lu,سانلا ىلع وزغلا برضو لاودش  Sul,هركسعم ىلإ جرخو ددعلا نم  

 هيلا els رو ,ميقلا نم ىدلا لحتراو للعلا ةحازال ابب مولتو ةيدبملاب

usتدب  dune, ssl lil dyىضر نيدحوملا  dasles GSىلا  

 قئاولا لان امل ةجرو ميلع ةيالولا دمأ ليوطلا ride ىيصنتسملا ىنب

 ىف نيساي نب cogne ةلودلا ريبك ناطلسلا نع ضفنأ 3 مع نم هءاغباو

 css تضقتناو ناطلسلا el لمحاف هقيرطب Cool ىقلو نيدحوملا مظعم

 هركذن اك ةياجب ىلا رفو هكلم

 és les نايم RL اش
 Les sl اكل امو سنوت ىلأ ةراع ىبا نب ىلا

 ,le ىدحا ةنس نم لاوش رخآ قاحا ىبا ناطلسلا ركسعم ضفنا امل

 اهدنع ققوف سنوتبارصوةفاجب كلا ايهاذ هدرنحلا وحر ا ا

 تاوقالا ةلق نم be ناكف دربلا بلك ىف راسو هدلوو هلها Jéal ىتح

 رق هلم لذيب هقيرط à لّمابقلا عناصي ناكو ,5x4 JM رطملا رواعتو

 برقو less نم ىضربلا () نايقوي نب هللا دبع اهبلمأع هعفمف ةنيطنسقبرم
 لخدو ركذي ام هرما نم ناكف ةياجب ىلا لحتراو تاوقالا نم ىرقلا ضعب ههلا

 هنترارو ىبساب نإ تيييس ماتو د ىو ا ا ا
 ركب est لاغشالا بحاص يلع ضيقتو (le ns نب دجأ مياقلا اناو

 هلق رت هيلع didel لام ىلع هرداصو هافصتساف نودلخ نب ul يبا

)1( La ponctuation de ce nom varie dans les mss. 



DE 

 ةلودلا لاجر ىمب ططقخ مسقو كلملا باقلا  cieهمه  diةياجب ورغ

  Lلإ قاحإ ريا ناطلسلا لصور  Aleم رم 000

d) علخغاف aa «de هدأرأو ei) op Ji هرصق لا Ja Cy° Axis 

Les SSI 725 هلذأو كلذب ةياجي ةهشمو ىنيدحوملا نع ءالملأ دبسثنأو 

à ىدانوي dll «de x &al| بقلتو هوعيابف ةدعقلا ىذ را tres ىلإ Qi 

  LS; [| PA Aa Lakeهع هعم جررخو  PAناكف هتوخأو صفح وبأ

  52ركدي خش مرمأ

del, doll,كلبم نم كلذ رثأ ناك امو ةكحرعملا ىف  

gasناسملت ىلا ءايكز يارممالا ميخا رارفو قاحتا ىبا ناطلسلا  

be حرختو FRE مث ىنأ دعب مملقتعاف cseidl mul “لما de ئنقبقت Gill 

 نيناقو نيتنث ةنس رفص ىف دنهل تاقبطو نيدحوملا نم هركاسع ىف سنوت
per ةماع اولتتقاف لوالا عيبر لات ناعمجل ىءارتو ةنجامرم ىلا ait 



 مالا

 (pb AS a كا يعج ,osent lil نيران سس ا ا ا
 ,Ales رعو هديب ىدلا هلتق دحاولا دبع أرمص اعيج dla ليتقو هركسعم

Lys,اهب ىيطف سنوت ىلآ ممسوءريسسب ثعبو دحاولا دبع  deحامرلا  

 ناك نأ ىلا ةعقاولا نم صفح وبا رهمالا هع صلختو دلبلا Jul تبصنو

 اوجامو Lol cheb ةياجب ىلا ةعقاولا ربخ غلبو ركذن ام هرمأ ىم

rasضعب ىف  ag,نب معنمل ديع دمحم وبا ميضاق  spl are 

 هدلب ىلا ىضاقلا اوصختا رث هولققف هنبأ مرجزو اوبلاكتف ناشلا ىف تيدعلل

 مدقف ىناسملت ىلا ءايركز وبا رهمالا هنباو قاحتا وبا ناطلسلا جرخو مجلا ىف

 ىف حرخو ىدلا ةعاطب gas اماق )4( نمعرسا نب دمحم ميلع ةياجب لها

 ريمالا اجنو هيلع ضيقتف ةواوز نم نيريغ ce لبجب هكرداف ناطلسلا عابتا
 غلب اقير axe ةياجب Glel وبا ناطلسلا ىقبو ناسملت ىلا (Les وبأ

 عمبر رخا du دوواد نب ىميع نب دمحم ىدلا لسرأو سنوت ىلا ربغل
 رومالا ةبقاع هللو هرمأ ىغقناو نيئامتو نمتنث ةنس لوالا

Alصفح ىبأ ريمالا روبط ىنع  diras)ثادحالا نم كلذ رد ىلع راكم  

 ةمجامرج عدنا عم dal قب de بص جلال ىلا
 نم بيرقلا ةراوه لقعم نانس ةعلق ىلا انو الجار ةكحرعملا نم ضلخ

À, Seهتابخم ىلإ هباهذ يف هب ذالو  LINنمسا وبا معّنانص نم  

 دمحيو يزازافلا © سيردا نب مساقلا نب دمحيو ىانلا دهس نب ركب ىبا نبا
 )1( Le ms. B porte نيغرسأ

(2) Ces deux mots sont laissés en blanc dans les mss A et D. 
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 نبا  dlىلوملا دج وهو نودلخ نب ركب  Le, SPىلع هنرلقانتي اوناك
 هب تدحت نانس ةعلق ىلا اجن الو لالكلا هباصا اذا مروهظ  oilعاشو

 اهملا هتابخم ربخ  (pol OSدق  (sulهتاطو تملقثو برعلا  paleناكام

 ةكلملا ءىسي  pasهيلا ىكش هلوخد مويلف  pue Quiةثالث ىلع ضبقتف

 ميلصو مملتقو ماعم  RC Àنيكارفأت نب قمل دمع نيدحوملا  piمللع

ce ياشم ىلع ضبقت مث fée ىقل نم محلتساف ميف OM هملا زعوأو 

let اوبلطتو Ra #هرشأ ءاسف sales cle Less منم 45, عدوأو قالع 

 صفح ىبا رهمالا ربخب اوعماستو تيبلا  ASاولهدف نانس هعلق نم

 ةلالا نم اًهش هل اوعجو نينامثو ثالث ةنس عيبر .ىف متعيب هوتأو هملا

 هقلخادف ىدلا ىلا ربخل غلبو مريما دجا نب )9 لمللا وبأ هرمإب ماقو ةيبخالاو

es des هتلود زيد ىنمسأي نب os ىبأ ىلع ضبقتو هتلود لها ىف Lai 

GE, بوسعي نهرلا دبع نب نيسحل de, نيدوناو ob نمساي نب نسل 
  padملتق 5 علاومأ فصتساو  Dalرمأ برطضاو سانلا مل عجوتو

 27535 Le ناك اللا عيحدلا

jaنع  Daناطلسلا ءاليتساو هعوجرو ىعدلا  

 هيلا عقجاو ةرضحل لها عماست برعلا هوعيابو صفح وبا ناطلسلا ربل امل

oiىجراف هلاتق تندد تا يم تدل اسم ةلودلا لهإب ىعدلا عقوأو  

 (mes 2 A rt ةعاط 0ك دالبلا تلخدو امزهنم حجرو هركسعم لهأ هب

{1) On trouve quelquefois ce nom écrit MI وبأ 
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dol<دلو امانا برت اههنيب تلاطو  Seعدلا 0 ىنوكخو ةسي موي  

seكلا  olو ءربت [ disهودسأو  Jessىم  LSءافمحللاب ذالو ا كك عم  

 ضعب رودب ناطلعلا لخدم ىم IA هش رثعف بنحيلإ ;à طاخاو اهنكاس

Mél MES 0ىف اهتاعدإب مورتعط  utرمان  ail45,  
 نب هللا دبع نأكو هسار بصنو هولشب قيطو ةهرم ليبس ريغ ىف بهذو
 بقلتو Le ناطلسلا دبتساو Ml نم sas ناكو هلثقل رشابملا روغي
 parts ةيصاقلا لها تعبو هقعاط ىف لوخدلا ىلا سانلا زمبو dl رصنتسملا

 ةمذل ,Le برعلل مراغملاو (S'en عطقأو ةيحاضلاو بو رد ىلعو هركسع

 كلذ نع نوماهي هلبق ءافلخل ناكو عاطقا Le ممل نكي مو هرمإب ممايق

 نأ ىلا هترضح 3 اعداو هكلم Lie ماقأو LL مسفنأ ىلع هيف نوكفي الو

 ركذن ام ناك

 ,aile ةقروممو Le < ىلع ودعلا ءاليتسأ نع ربع

 ةيرجلاروبل de ودعلا بلاكت ناطلسلا اذه مايا ىف تداول مظعأ نم ناك

 نينامثو تالق di نم بجر ىن ةبرج هس = مليطاسع تلوتساف



 عال ع

 © راغما نب ىلخيو ةيبهولا يش (1) نوهس نب دمحم نم ذّمموي اهتسايرو

 ةيلقص بحاص ةيكارملا ابيلا ,os جراوقل اتقرف ,Le . ةراكذلا يمت

 dal هايطاسا ىن ةنولشرب كلم نوكاديرلا نب Sail "نع بنان

 ةينايث اوغلب منا لاقي ايبسو ىرسا اهلها اولقحاو اهلاوما اوجبتناف اهيلع
Aدعب  ee) he, esةعقاولا هذه نناكف واج 3  _#l Ca 

 احالسو ةيماح هونعتو هورقعاو انصح اهلحاسب be رق oabul عئاقولا

 ايكارملا كلهو كلذ ىلع اوماقأو ةنس ىف واغيد ىلا ةيام À pale ضرفو

 نم اغلا نيزشع 3 هليطاسا ىن ةنولشرب ةيغاط ابيلا بكر ةقرومم 525

 dl La اونذأ اولحاست LE مل ىذاف ءاوعسالل لورغلا ابسيعر مكح

Leىلع  Losركسعلا ىن ةهغاطلا قفحز  cul] Preقحلو  aiمتعلق  

labنبال اودقعو ابب  dhol 3 des Seلزنو ةقبسملا اوجرخ هتيشاحو  

 Las ام ىلع ىلوتسأو (3) ةقرونم متراج كل مزاجاف ودعلا se ىلع ىنوقابلا

 ىراصنفلا ردغ اهدعب نينامتو تس ,div à هللا ديب رمالاو ددعلاو ةريخدلا نم

 اهلها اولقحاو Las ام ,[baux اهراوسا اولث نا دعب اهومكقاف 5 ىسرسمب

 اهمفو مدالب ىلا اوفرصناو سنوت ىسرمب اورم مث اران اهتومب ,reel ىرسأ
 (1) Le ms À porte وهس et le ms. B موه — )2( Plus loin ce nom est écrit راغموا =

| (3) Tous nos mss. portent ةقرويم 



 عبو
slناكو ةيدبملا ةنيدم ودعلا لوطسا لزان اهدعب عست ةنس  Rasىناسرفلا  

ppt Fiودعلا  Let (geنهبداخ اوبلقناو لوطسالا يلع  ee,ةهنلا  

 ةياجب so ىلع ءايركز al ريمالا ءاليتسا ىع رمق

SIAةفيطغسقو  ddl,هرساصمو كلذ  

 هيدبب رمالل si نم قاما ىبا ناطلسلا نبا ءايركز ىباريمالل ناك

sisقشخو ةهعف  AISهل دبش ام معلا لهأ هقطلاخمو  discهلاح  

 ee su US ee 6,5 IS el gai ةسردملا List ىذلا وهو

 Pope cols is ةياجب هيبا كلبم نم dilée دعب Sub قحل امو

 ا حب es نب نمسح وبا هرثأ ىن ءاجو ab Gaule نب ناقع

 نم صفح ىبأ ناطلسلا عم صلخ ol دعب هيخاو dal ةعيمص ناغلا

 pm وبا ,est كلملا Joe تدبو برعلا هل عياب Us ةنجامرم ىلا ةعقاولا

ut .قحلو همع بكنف غيلع ىزازافلل ناطلسلا  dlناسملتب ءايركزىبا  

dit,ةماقأ 3 هقفنا الام كلانه ةياجب راحت نم ضرقتساو ه كلم بلطل  

 كلذ نم a Le> بقل ,Las ءايلوالا عقطصاو لاجرلا عجو هل كلما ةهبا
 صفح ىببا ناطلسلا ةعاط نم دلفت ناك امل die نساربغي نب otée هدصف

 حراخو dils لع ءايركز وبا ريمالا pet دلع 5 al Aid عم مننس ىلع

 دووادب قحلو منيب هماقم مايا هلخني ناك ى دلا ةايدفلاب انيروخ اسلاك ا قم

 ىناقع زعواو ةمغز نم رماع ىنب ةفاكو بوقعي ىنب مهما ىاطع ىب لاله ىبأ

 هموقب هعم لحتراو هتمذ رافحا نم ىباف هيلا هدرب دوواد dl ىنسأرتي نبأ
(LA 
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 ةدواودلا ءاسوو نم عابس نب ناهلس ىب ةيطع ىلع ,lis, das دالب رخآ ىلا

 شكيودسو برعلا لخدف ةنيطنسق ىجارض ىلا se اولحتراو ةعاطلاب هاقلتف

 نم نايقري نبا دمموي ابلماعو نمناهو ثالث ةنس دلبلا لزنو هقعاط ىف
 نم هل ناك ليفط نب نسل وبا اهب ddl بحاص ,JS نيدحوملا ةدجشم
 ىضماف هرهصو هسفنل طرشو دلبلا ناش ىف ءايركز اا ريمالا لخادف لماعلا

 ةياجب ىلا لحتراو هتوعد Les اوماقاو دلبلا نم هونكماو مطرش ىناطلسلا

culsدق  Let os blue Las ane7 2017 نرابسلاو كال اذا كك  
Aiعملا زفت .قنهاف. ءايزكو انا  D hate bus, 
KAاقباس ناك ةياجل  SOUPE SCOREوهو  Les Elىم,هاقعوي  

ous assديلا  Pl LL bass A Jai 
 عض ابدا نيغموملا رمما ركذ لفغأو هللا نيد ءايحال Call بقلتو ةهبرغلا

 ةعامهل ىنم دقعلاو لحل لها نيدجوملا ءالم نيح ةرضحلاب ةفيلخل هع

 هينب كلمو هيكلم مترو اهب ماقف سانلا ديس نب نيس LI LS بصنو

 نم di رمالا صلخ Qi di ةلودلا هب تمسقناو ةيبرغلا ةمحانلا هذهب

 ركذن اك ةرضعلا ىلع اولوتساو هبقع

 سليارط ةيحان di ءايركز أ ريهمالا ةكرح نع 7

 ةرضحل لاعا نم اهعطتقاو ةيبرغلا ةيحانلا ىلع ءايركز وبا رممالا ىلوتسا امل

 نينامثر سه ةنس هركاسع ىن Lai ضهنف سنوت ىلع LS ىف لقعأ

 يزازافلا هعنامو els ds ىنم دوم pales نب هللا دبع هيلع دفوو



 : عاد

bal weسباق لزامف :سفوت  Locle,ىف هل. ناكو  Usنوقساو رشأ  

LHنخاف موي تاذ اهلتاقم ىلع  D far3 اهضبر مدهو ارساو h 

 ,dei, Gant 4 ul ةتارسم ىلا JS JS اهتباغ ىن لزانملا

 AE ةقارسم نم هناكمب هغلبو ةقرب برعو ماس لاو ديماحلاو ىراوبلل

 LAS ابا رممالا نأ هربخ نم ناكو le ةلزاغم ىلا فسا coulée نبا
 ىالطع نب SE دراج عفتمأو هنم ةرك ىلع هكلم .بلطل :ناسلم نم لمعلا

 alé اهب كفوأو سنوت يحال هنيفلا ددجو افارحغأو ةوادع هل القمأ هدر ىنم

 se ىنب ىلع روبظ كلذ Last هل ناكو als نم ىاسارفل دمحم نبأ

 نم ءايركز يا رممالا Ke ةرضنلل لها عرذ قاصو طسوالا all ةوارغمو .

 dires ةلزانم ىن نساربغي نب نامثع اولخادف متيصاقل هخيودتو متبلاطم
 Lib نقنامثو نسا dés de 4 فحزف fie هبقع ىلا هودرهل >à l غش

aux Liنم رثكإب رفظي و اهمحاوض رئاس هيلع  JUNاهملع  
 نم ناك ol ىلا نينامثو تس ةنس ةياجب ىلا اعجار ءايركز وبا Pal افكناو
 ركذن ام هرما

preديربلا لها دادبتسا ةحتاف نع  

 اهيف لتق ةنتف سويقت لع نم ةموتكو ةداتس ىنمب مايالا ضعب ىف ناك
ulةدادس يمل  quil,رزوت لماع ناكو هسفن ةمونك يشب هيف نراتيل  

 لما ينالخي .نلمإو sad بتاكف هودع نم هرصن dde الام هل كديو هب
 Phé رزوت لهأ دشح فوه حرخو سومقتو ةطفن لها مل دشتحاو ةدادس



 عبد

 اوفحزو ةوازفن لهأ pouls لبقي ملف JU كذبو ىف لا ءاطعإب ذالو ,pol ىف

 dé اطلق مل دقع مث هملع un) bus كلذ بقع Pop تلاعيارقو ليفان

 pre bis ءاسور Gb ماوس ىف مملع مكح ال نأ اوطرتشاو ممراغم ءافولا

caleداديتسا لوا تناكو مطرست  Sa Aنكاقاد  

Lisقحل ضرالا ىن اوبلقتو هوغب قرتفأو  fieلزنو سلدنالا تو نامتع  

 ةيدحوملا ةوعدلا ىف هقح بلطل رمثو ةانركذإ اكاد كدي et قافعع

)4( Ce mot est écrit d’une manière différente dans chaque manuscrit. — (2) Les mss. À et D 

portent ىرغملا 



 ْ ع4 |

 نب مغرم هل قلطا نأ ةيغاطلا دنع هتمازك ble نم ناكو سلبارط

Leليطاسالا اهل زبجو هترهاظم ىلع هعم افلح هل دقعو  Las,ددملاب  

 Seb نامت ةنس سلبارط ىلع اولزغف هل هوطرش لام ىلع تاوقالاو ةلتاقملا نم

 هعم دلبلا اولزانو سوبد ىبأ ىبأ ةعاط ىلع مملجو هموق مغرم دشتخاو

 ىراصنلا لخد $ Las مرثأ ءاسو BAS Les à ةينارصنلا نم هدنج حمو

 3 مو re a in يأ نبأ لقغتو دلبلا ىلآ ل برقا اوسرأو ملوطساب

 نبا ماقأو ملوطساب اوبلقنأو مطرش ىف ىراصنلل هوعفد الام عماضولاو مراغملا |

 هبشي )1( هنال كلذ دعب نم ىكم Lol هاعدتتساو برعلا عم بلقتي وجذب كا

 ,eh dll [ضاهب] ةنس ةيرجب كله st 4! هرمأ مي ص هدأدبتسأ ىف هب

 Le نمو ضرالا

dl = (9 ىبَج sal نبا des 

 ناسملتب LS ىبا ريمالا قحل هناو هتيلواو لجرلا اذه ىلس انمدق دق

dl5; وبأ ريمالا ىلومسا الف هتمدخ ىن  etهعطتقاو ىبرغلا رغغلا  

 ديس نب نيسحلا ىبال دقع سنوت اهب ىداضو Le لزنو sad لاعأ نع

SUىلع  «le4 ءارو اهف هيلا شوفو  delهتساير ىف  
 اوناك ىذلا [mixe ةلود )3 هلبق سيءرلا نمستلل ىبأ نبأ ننس ىلع

 )9( Les mss. Bet D portent نأل — )2( Dans les mss., ce nom est écrit tantôt ىيح

et tantôt ÇS—> 

 4م١١
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 غلبا هتباج ىف اذه ةساير تناك لب هيمارم ىلا نوعزفيو هقرط نوبلقتب
 نيدحوملا ةخشم نم ةياجب ةلودلا وج ءالخل نيسنلا نا ىبا ةساير نم

 نب ol وبا dub مب اجازم نيسحلا ol نبا ناك ايكهنوجازي نيذلا
 لدا اا Les مايق ىنسحأ همودخم رمأب ماقو هنا doll de QUI نيس

 ةنس كله ىنأ ىلا مامزلا هدي ىن نكمتو هوجولا هيلا تفرصناو دقعلاو

 ail ماقاف ,lu اناكم هبحاص نم برقأو ةسانير, ناك ام مظعأ نمعبست

 هميلوا نم ىردا ال ىبج ىبا نبا مساقلا ابا هبتاك هناكم Le وبأ

 اهلاعا ىف ىرسصتو ةلودسلا ىلع درو سلدنالا ةيلاج نم هنا نم رتكا

Lastني قوس بان,  . dust, dla06, زا  din ble, 

sel,ربطم دي ىن اهداقف سانلا ديس ىبأ دي نم ةلودلا مامز لواغتو هنسر  ( 

dusهلمأو هوجولا هيلأ تنع ىتح  à Uنيطلسلا علطضاو  de AL] de 

 ناطلسلا 48,5 سانلا ديس نب نمسح وبا كلهو همودخم رومأ ىن هتيافكو
 ام هرمأ نم ناك ىتح ءاقبلا ىبا ريمالا هئبا مايا SL Le ماقف هتطخب

ÀSدعب د  

Alبازلا جورخ نع  dell geةعاط ىلا صفح ىبا ريمالا  

 هلع ىف ةركسب dll, le بحاص LS ىبا ريمالا

 ضعب هيلع ادع ناطلسلا كله امو sb plis هانمدق LS ةركسب ةهشم

 ةنس هوبلتقو هنادعا نم موق ةاخادم بازلا ىرق نينطوملا برعلا قيرافأ
 (1) Le ms. À porte رهظم
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 اولمأو هركذن يكد ىتيقامتو تالت  LL sslممعفدف  dal] Lisىنم

JS dre نب لضف ىب pare ةيداع اوعقوتو ننسلا ىلع هقعاطب اونادو 
 كله دنع ةرضحلاب قحل  dutقاودلاب هومرو صقح ابأ ناطلسلا هيف اوبطاخ

 رماع نب لاله  x) | fsىنولوتلملا  PAلبجح  lolىم هبشلا ىلع لزنو

 بابب لزرفف ىنيعستو نيتنث ةنس ةياجب قحلو هوبسكو هوبكراف مقيرافا

 تعنتماف ةركسب لزانو ركسعلاب هدماو بازلا ىلع هل دقعو كلذب هلاقساف هيلا

  taleاهتنجشم ىارو  ssروصنم مودع حاحلو سنوت رص نع مدعب نامر
POS, مثتعيب ههلا اوقعبو ءايركز ىبا ريمالا dell, اونلعاف يلع js ىبا 

 ىبا ةيداع عفرو  Giveمعجرفو منع  Leمماكحا نوكت نإو لوبقلا نم ولما
  h ëرظنو هركسع دداق  plقرم  aافو  à Li 4دفولا لصو ألو طقف 4

dell اونادو دلبلا اهولخداف ىنرم نب روصنمو Gi ىلا اوجرخ ةركسب 

Je ام TA نب روصغم رمأ مع ESS à] كلذ ىلع رومالا تفرصشو 

al 2h هينبو Le; ما Il ةوعد 5 بازلا لوز و هرابخأ 

 ىلومسأ  5 ad «deهددعبو ( lnءاستن نأ دعب رابخالا فى هأرت نك دبعلا

| JL «5 dll 



 ريع EN 0 a نب deals با 50

 اسهل شر اكرب نيمار das نم blu dll ىبع وبا: ناك

 aps si ىلا هعفدو هانمدق اك ركاسعلا ىلع هل دقعو 0 ايضا

 اجو معفدو ut لزغتساو all خودو sel ماقملا كلذ ىف ماقف ىاونلا
deدالج ىو ةروكذم راثا كلذ )3 هل تيداكي  xقيراضت ا.ممهشمو  

 ss رزوت لها نم ةهئشملا ةياعسب لوله نب net ciel ىذلا وهو لاوحأو
 ىلع ديربلل دالب ىلا هتاكرح رخا كلهو يلع ةسايرلا ىلا هيمارم نع هنانع

 بجاد كلهم ناك We ةنسل سد dou Lu سنوت: نم نيتلخرم
 ىلا ةيناد هدهلب نم مدق هنأ هتيلوا ربخ نم ىناكو يشل نب مداقلا ىبا

Liu LLهبتكتساف نيساي نب دمحم ابلماعب لصتاو نيرشعو تس  

le oué,لوبا ىنحتشاو#  sautىلإ  Sadاو علا قلو“  ol take 
 قصوى نمساي نبا Call هيلع Lim هقباتكل dés نم ناطلسلا

 مث هفرصو هضري 45 ناطلسلا هالعباو هالحو al نب all ىبا هبتاك

 هنيقلتب نيس col نبأ ,pal هتمدخ ىف ,dons هنسكساو هيف ,ail عجار
 ,dis ءانغ كلذ ىن هل ناكف اهبهاذمو ةمدخل هوجو ىف ,dis ai بادالا

 00000000 ا
 كلذب يملا نبا درفاف هيف الماع هلق ناكو هيلا ام de نم هرظن ىلع
 ,Besse هلو وستعمل, bai Li رشا ىلا هكلتيم دعب
 هتلج ىف هجردو هسفنل هصتخاو هقطخ ىلع هاقباف هانلق ايك هيلع رببخأ



 عابس

 1 كب Ah هجازو ,da 4 هماقاف let ىبا ناطلسلا dis تءاج مث

 سراف gl» هينبل هدبع ىلع ىربكلا ةسايرلا ,ls هلايغشا .La _جرومللكب

 قفا as vule jf امىقحلا نم دحاولا دبع دمحم ol ءايركز نا مث

 ةطخ .ىلا هل قاضعتهساو فلا 00 مساقلا انا Calle مكلم ىلع ىكيوقساو

 صفح وبا ناطلسلا عجترا الذ (ea متاوف ىف dalle LS ىنيفيوسللا

 ىعدلا ,ne dis ىم als ll gs ىبا هفاخ ىعدلا لققو هكلم

 هل اوخعفشف هنيبو Ris تلصو ةدابعلاو رمد نم ةراثال A ذالف

 هتباح هدلقو هلاحسا ىلا del ىف هسفن تاذ مل Es ناطلستلا أبلبقتو

 ملف do ةقبط نم رمت ىلإ ةمالعلا ىرصو جرش ذيفنت ىلآ ةعومجم

de Jiكلم نأ 4 كلذ  Lauىقبو نمعستو عبرأ  ds plهدنعب نم  

 Late | عجار اهتسايرو ,cd ريبدتقلا رماو تالتلا ططخل هذه ىف

 Lt dsl ايك ضعب نم اهبضعب ليداو لاوحالا تفرصت Ji ىلا نيددوملا

 نم () ىحلا هللا دبع NN le ريشلا نا es y ناطلتسلا»يكقو:ةرابشللا ٠

 Lake نمو ضرالا تراو ةللاو ةلودلا at ىلا اهب ماقف نيتك ةقمط

 هدعب ىم رمالاب هدبعو صفح ا ناطلسلا كلهم ىنع ربه

JE eee Esىومسإ وأ: ىلا :ةعؤلاو:روبطلا كلاح  
 هب دتشأ مث نيعستو حبرأ Le نم id ىذ لوا ةعجو هباصاو هقدم

 هلا دبع هنبال دبعف متدهع نم هودلق امو نمدسملارمأ هضاو عجولا

 هناو هرغصب بتارملا نع هفلقتل نودحوملا هركذو قيرشتلا مايا Ji ةفالخلاب
.)1( Dans Lous les mss., ce non est écrit sans points diacritiques On lit ci après LU 
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 عاب
pass ىلا منع لدعو هطختاف ناطلسلا ىلا ربخل ىضفاو كلذ ىف اوثدحتو ١ 

 احلاص هب هفظو Mag هيف هيار ,JS ىناجرملا دمحم ىبا ىلولا غم ىروشلا

 دقو هيراوج ىدحأ ترف مسبكب هونب وه لتق امل رصغتسملا نب قئاولا نأكو
 ريشا sous هتيب ىف هتعضوف ىلولا اذه ,LL ىلا die لج ىلع نلقشا

lezةديصع ذُئموي ءارقفلا معطأو هيلع قعو  ALةديصع ىبإب, بقلف  

 دي Ed ste» pause لنا هيعا رادو Ali sa] er واس: زق رهشالاوحا
 كلفت ايكمم لكرباثي Les دمحم ىبأ لولا عم هل تيقبو بش ىتح do نم

 tale صقو دبعلا نا ىن صفح وبا ناطلسلا هضواف الف اهب ءافولا
 I نب دمحم ىلا ديعلا :cie يشلا هيلع: Lil هدهلول نيدحوملا ريكن

 ' ةجشمو “الملا pas, où 4e كلذب ذفنإو ههشرت معو هتراشأ لبقتف

 رهصملا هللا ىلإو نمعستو عبرا ةنس ةجأ ىذ al كلهو نيدحوملا

 لاوحالا ىنم اهرثا ناك امو ةديصع دا ناطلسلا ةعيب ىع ربع

 هللا دبع أ ناطلسلا هدبع لول ةماع ةعيب اوعيابف ةبصقلا أ ةفاكلاو

 ,il عبارلا ىف قئاولا ناطلسلا نبأ ةديصع ىبأب هانركذ اك بفليو ديحم

 ةفاكلا هقيضرو رودصلا هتعيبل تح ab نيعستو عبرا dau dd ىذ نم

 AN صفح JA ناطلسلا نبا هللا دبع لقب aval جتفأو هللاب وصتتسللا بقلتو

 دمحم El نيدحوملا dés نم نكيزريرب نب دمحم هترازو دلقو ههشرت
 ىبا ىلا نيدحوملا ةسايرو ركاسعلاو ريبدقلا ىرصو AL ةطخ ىلع ىثفقلا

 ضرعت دنع رصنتسملا ناطلسلا لمتق ىنايالا دمحم نب xl نب LS ىبحي



évo 

 هل افيدر غابدلا نب ميهاربأ نب دمحم نأكو هتقباتك el لقتساو ةلودلا

os Lasنم  pl reغابدلا  [isميهاربأ 25  AA]ةيلاح َْى سنوت ىلع دفو  

del Shake tbe 5 RE PEN LESقاريدلا  

 وبأ لقتسأ 0 لاعالا ناويد de à د 2و alle ml el هنبأ _ اهيلا

 dou Lies. Lee هك [dax ةسايرلاب ئزازافلا هللأ دبع

HSهيتاك  Leغابدلا نب  Hé Lanلحامل هيلا أهسد أذا ةفيلخأ  

 تاودأ ىم الفغ ههب AU هبجاح نكي اهاعو di ls axe هل تناكو

Lau SIناطلسلا  ulغابدلا  su 6, àهتمالع  Ja Leu 

 روما ترجو هتباج ىف ىشقثلا lus, eh اهيف فرصخي ;OS نمعستو

 | نيدحوملا ةهجشم

 ىبأ ناطلسلا دبعل نيدحوملا سيءر ناهلس نب قحل دبع دمحم وبا ناك

 هفلسلو هل تناك ةلودلا لوا ذم قسربتب نيمنطوملا للفيت نم del صفح



 عند

 ناكو دبيعلل هللا دبع هغبأ ةيالو ىلع Las HS Legs Dale d قانكو

 قسوتسا LL ةديهصع وبا ناطلسلا هل اهرساف كلذ ىف نيدحوملا رمكن عفادي

AI 4نب دمحم نأ ىلع ضبقت هسبكب هللا دبع لتققو  tekىف هلقمعأو  

 سار ىلع dus لستقق نأ 4 القتعم لزي و نيعستو سه Law رفص

dlدنع ىفو ةعباسلا  duهللا دبعو دمحم هانبا  gs alla ne Lib 

 ىبأ ناطلسلا هبا عم سنوت لخد of ىلا هتمله ىف راصو LS; al ريمالاب

 نب فسوي ىلع لؤنو ىصقالا برغملاب قحلو رفملا دعباف دمحم امأو دلاخ ءاقبلا

 de ىف غلبتساف ناسهلت Las نم هركسعم نيرم ىب ناطلس بوقعي
 وصلا. سلو كسلا ىلا هقيرط نع عزفو هنطو دواع رق ةدم هدفع ماقأو

Liseهيف تانسحو درع دقسأو 4 ةضيرف ىققو ةرديقناسصلا  prbةفاكلا  

 هل. بجواو die ةكربلا ساقلال هتيشاغ ترغكو diles ىو هيف اودقتعأو

sbكولم ىلع هودفوأو ىرخأ ةلجت كلذ ءازا  di;بهاذم ىف ةرم دعب ةرم  

 ركاسع هتلزان ام دنع (za لبجب داب اهضعب ىف رضحو ad دوصقو دولا

 ىف فراهل ىنوعاطلا ىف كله Ji ىلا هباد اذه Jr ts sm "قا قاطنسلا

Axel AU soit 

Alهتادابمو نيم ىب ناطلس بوقعي نب قسوي ةلسارم ىع  

lu =نيل ةديدصع ريكا  sel Jsxulهكحام قسوتساو  exe 

 اكو LS | ريمالا كي ىم اهروغت عاجتراو ةهبرغلا ةيحانلا ومغب هيسفن

 o Hyale ele كلبم دعب pd لهأ هيلع ضقتتنأ دق ءايركز وبأ ريمالا



 | علا

 ىنيجوت ىلع اوبلغتو هسارو نم داولا دبع ىنبو نسارغي نب ناقع vel لصفتساو

 متوعدب اكسقم نان ke rail بحاصل ةعيش ,JS شكيلمو ةوارغُمو

Mairesتييوقف متعمب ىف هيبا بهذم  aléكلذل ةديصع ىأ ىناطلسلا  

 ةنيطنسق لاعأ ىلا هلع موش jé نمعستو سه ةنس ةرضحلا نم ضيضو

 ىلا هبلقنم ناك اًبنمو ie ىلا ,aol لئابقلاو اياعرلا همامأ تلفجأو

 وبا ريمالا لعا دو مغيب ةياجب لع le الو هتنس نم bas, à هترضح

LS;قيكشت ىف هرظن  dantناطلسلا ةعفادم ىلا ابنع غرفمل ةميرغلا  

sas aileدكحاو نسارغي نب نامتعب هدي لصوف  desربصلا يدق  

 RL en et يلا "كل

patte aeهكدكيا  clefىامعم  barرهمالا  
 هيك انف نيم Se» ىنم ركسع fai نيدحوملا نم ركسعب هدضاف ;LS ا

 نب فسوي حرسو ةياجب AT ملف عجرو التق ميف اونختاو مومزبف سلدت

 ol دعب ىبح gl هيخال ابيلع دقعو de ىلأ نورس ىف رحاسم بوقعي

 هل ابغرمو هيلا ةياجب بحاص ىع اعزان Le كفو عابس نب نايعع راك

 , Ab ركسعلا اذه هعم تعبو ءاش ام ةماركلاو ابحل ىف هل عسواف اهكلم ىف

 ,ill شكيودس دالبو تراركات ىلا اهوزواج رق اهوقباضو ةياجب ىلا

 Sur بوقعي نب ىسوي ناطلسلا ىلا ,anal اوبلقناو اهوخودو تاهل كلت
 ريمالا دادمأب de امل 5e بحاص ةديصع وبا ناطلسلا ىاكر راسل

 هضرحو مودع بوقعي نب فسوي ىلا تعب نسارمتي نب نامتعل ;LS يأ

 ىب هللا دبع وبا نيدحوملا سيءر كلذ ىن اهنيب rs اهيحاونو de ىلع

 des ةيدبب ةياعبسو تالت ةنس ةينات رفس 3 هتارافس ىلوا ريزامكا

 ءابصح we ail M ةعصرم بهذلا نم زماهمو قيسو جرسب اهيف برغأ

 ار



fvA 

 ةيدبب اعجرو نكيز مب  Lessةيامثالث اهتلج نم ناك بوقعي نب نسي نم

  (plبوقعي  ASكلت ىف ناطلسلا  oralنيدحوملا سيءر بتاكيو اضيرعت

sh] ile ىجاون النا نيم ىب ركاسع تددرتو احكي as di! LP CSS LI 

 سوبد ىال «RAR 9 بوعكلا ,dax جاده لامقم نع ربل

 متبكن نم كلذ دعب ناك امو

 rl 744( رمأب ممايق Sr ممتعنطصاو ةلودلا 5,5 دق بوعكلا ءالوش ناك

 ةاباسلاب مرارضا لاطو مداسفو ge رقكو ةهعنلا اورطبو اوهو Lie صفح
 ءوس pale اودقحو ةماعلا مل نغطضاف عررلل مبابتناو el مامطحو
 | 45,4 SIT ىلا dla Qu Liu ue pp جاده ,fm لخدو مرات

 و Al هيلع bas ةعمهلل ةالصل دهتملا رضحو ةماعلا هب تمههو نويعلا

agiكلذ هيلع ركن نمل لاقو هفخب  Aاوراتف ناطلسلا سلجم هب لخدأ  

 مبالجأو fe دازف ةنيدملا ككس ىن هولش أو < دولققو ةالصلا بقع هب

 نامتع دبعلا كلذل بوعكلا 3 ليللا ىبأ نب دهحأ مدقتسأو ناطلسلا قع

 ىلع هب el رمالل هبصنو سلبارط ىحاونب هناكم نم سوبد ىبأ نبأ
sasحرخو اهلزانو  Raنب هللا هبع وبا ريزولا  SPرحاسعلا ىف  
Rasديبقل ركسعلاب راسو  bus, oldهيلع دفوف برعلا  xl 

 NL انما كمان نب ناهد dues Jall ىبا نبا

 ةرضحل ىلا اهب تعبو اهيلع ضبقتف هناكم ىلا سوبد ىبأ نبأ فرو



 مْ

 0 1 dj ىنميفيدر pal da 7 ا ةزج هعمو Lu cl نب 5398-4

 هيلع ضبقتو رع ىب مالوم دفوتساو عبس ةنس ةينات ركاسعلاب ريزولا
dotهعبتاو قافنلاب 22 دوخأ رهاجو دجأ هع عم لاقععلف 521 نا  

 اوطغلو ةماعلا ,ىم ةياكشلا تركو Le, LA ll متيع TÈSS < هموق هيلع

 ديف ةروخلا نودي رمي ةييضقلا EL na as اوحيأصتو قاوسالا 7 اهب

 مماحلتساو [sl] 4 مرمأ عفرو ACTE مرودص sb ىنوبلطيو غابدلا

 رت متعيف نفكس ol ىلا RAGE رماو ناطلسلا كلذ نم ىباف اعيج

 ام ناكف ىناطلسلا كله Ji ىل blé ىف برعلا رق ساو نامث ةغس

 هر.ك٠ذ را

 6 He ىبأ داذبتسأو رسأ مهل لفأ ls نع ربغأ

lossلها ضاقتنا نم كاك ام  pbركاسع لوخدو رصنتسملا مايأ  

 ,AS دعب Lil »= سنوتب PASS لاقمعأو ةوذع fake نيدحوملا

AEىلإولا  A deريزامكأ ىبأ  Mنم  dateكلا ودابف نيدحوملا  

diellقافتإب  ral ds CSو  Losهيلع  RSنبال  Lx) > ne 

 نبا ناكو ةياجب ىلا مفحزو نيرم ىب ناش ناك ol dl ميلع ,Wii لري ملف

 )1( Les mss, portent ici رامجا



 مم

 نم Je نبا ناكو كلذ لالخ ةافولا dis, sb po نسأ دق ريزامكا

djكلذب  | pau bal Ja! «de deلاقيو همايأ  dx" 4 ASرص  

 ىنع تعبف SE 1, Ses هسفن همددح ريزامكجا !y كلهم الف

 نيرسم CSS ةلزانم ىم ناك Le dis ءايركز وبا ريمالا لغسشو تادتبتسالاب

 دركذن ايك داولا دبع ونب اهكلع

 ةياح ا ءايركز ا ريمالا كلهم ىنع رمد

 كا ءاقملا ا هنبأ ةعيبو

 0 أبعطتقاو SL اك ةيبرغلا روغتلا ىلع ىلوقسأ دق ءايركز وبا ريمالا ناك

 مز نم ةياغ de ناكو نيتلودب said ةوعدلا مسقو ةرضحلا لاعا

 ةرشابملاو dal >, de ىارسثالا عك نك دأوس ابغلبي 5 ةمارصلاو ظقيمتلاو

 ةياملا سار ىلع كله نا ىلا كلذ ىلع كزي مو هللخ دسو هسفغب هلاعال

 ىيعستو قاف PATES ءاقبلا يأ ريمالا di رمالاب دبع دق as ةعباسلا

 مدقو مالعالا ىبأ نب ىبحي رزوتساو LUE ىلع ىبج col نبأ ,cl ةماعلا
 ,XL راوزملا Suis fée cl نب بوقعي SFr دبع بأ ةجابنص ىلع



 عملا

 ريسقساأو ةماعلا نينا لهأ يوم "ايكو نب CS ءايركز |L نيدحوملا ةساير

 SET ىيربغلا [wi ةرافس نع ربشل

 قنوت male ah de الا نيرص ىأب ىنحز نم ناك ام ممن ى مع

 اعطق سنوت cale عم ةلصاوملا ىلع مزتعا ءاقبلا وبا ناطلسلا ىلو الو

 ا ءايسكز انآ هبايب ةبارقلا يش Us 3 ةراغسلا نيعو هنع نوبل

 رست ىني 4( سابعلا ابا ىضاقلا هعم نعب هو همهبو هفيب ةلصاوملا ble مكجحل

dlمتلاسر اوداف اهاروش بحاصو  bailناطلسلا ةناطب دجوو ةياجب ىلا  

 Si ف 5 ,ail ele Jals ait bebe, à دو b# ىنيربغلا à لييبسلا

 ناش ىف هنم ناك امو هرئارجب هركذو ريبكلا رفاظ كلذ ربك ىلوتو ناطلسلاب

sal, let, St Bluىرغأ  CSSناطلسلا همم شحوتساف هب نيرمغ  

 كلت هقنس Lun لققف هلتقب دو مغأ رن ةياعبسو عبرا ةنس هيلع ضمقتو

 هرمأ ىلع بلاغ هللاو SX روصغم هلق ىلوتو

Aiسنذوت ىلأ ىجح ا ىوأ تحال ةرافغس ىلع  

 هلمعو Les هل ناطلسلا ركذتو

 ىجح يبا !y ناكو ابيحاوذ Less sb, Si Es سدنوت تبعت اق ةلخأدمب
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 عمو

 pes ةلودلا لاح هقهاو ,la هعرذ قاضف هتباج 3 ةلودلا ىلع |ادبتسم

 ةرشابم ىلع مرعف مبرغ نع فكي اهم sed بحاصب ديلا لاصتأ نأ ىأرو

 مدقو ةياعبسو سه ةنس Le ىم جر هناطلس ىنم هقوثول هسفنب كلذ

Vu, 5 ail Deىقلتو ةلودلا هل تزتهاف هناطلس ىع  Leهلسرلو هل بجي  

 هرادب Sd نب ;es“ ىبحي وبا ةلودلا ربدمو نيدحوملا ai“ هلزذاو رملا نم
 ةناطب ,JUS هردص ةجاح ةلاسرلا كلت رمأ نم. ىضقو ههركت ىف اغالبتسا

 هيلا رعفعلا ىلع اوقفاهت die مناطلس هجو مل الخ امل JL ءاقبلا ىبا ريمالا

 هعباتو هيف الجو LÉ نب بوقعي كلذل متو هدنع ىبج ىبأ ىبإب ةياعسلاو

 ل1 نبا ناك Le dame, (ae ا نبا باك قارا هللا دنع ةيلع

 ةوادعلا 4 +6 مب ,oi هوان مرودص هل رغويو Of هيلع Lau هبيرق

abs, i<L Fiىاخرلا هللا دبع ىلع  alsهقيدص  aka,ىلوقف  

 ىبأ نبا نأ ناطلسلا ىلا اوقلاو اهربك رغ نب بوقعي عم هيف ةياعسلا نم

 AS  ةياضو ةنيطنسق رغت نم هنيكمت ىف 5 adl تامل كادر عوج

 00 ا ار فعلم نبا نيالا ارقد ARE ماعلا نيالا نيب
 اهم aol لك ىتخو سنوت نم هدوع دعب هل ركختو هب ناطلسلا بارتساف

 هيلا هلايبس ةيلختو هضرف ءاضق ى ىبج يبا نبأ بغر À هبحاص ةرداب

 ةديطعسق he نم Jul قحلو لا ىلا ايهاذ ةيابجب نم رخو نعساف

Le,ىلا اهب ماقو سنوتب قحل رق ةدم منمب ماقاو غيلع لزغف  gesكلهم  
eee à Li)00  

 ىغقو Gal قحلف ةمدصلا كلق رايث نم صلخو سنوتب dale ءاقبلا

 ةكرحلاب وج ابا ىرغو Sub قحلو ةيقيرفإب مو all ىلا le 3 هضرف

 هركذنذ ام ناكف ةياجب ىلع
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juilنع  LEهرومأ رئاصمو رغ نب نميلا دبع يبا  

 ىنجيلا دبع وبأ هتقينكو فشلا ريغ نب دم نب ركب ىأ نب بوقعي وه

 di JU عم حرخو هلام Lot متيب ليفإ ضتوك اهنا ددخ مدح ناك

 لقتناو ةديصع ol ناطلسلا ماي نوبل ضيرلاب لزنو سنوت ىلا ودعلا مايا

aluالردو .ةنيطخسق ىلا .دمحو ركب وبا  ceنم ابملع ليماعلا ىامقوأ نبا  

dasةيانع اهعسواف طسوالا ءايركز ىبأ رممالا دبعل نيدحوملا  ess;كور  

 ä ral diese ناك هيسفنل هصلخساو .لقلاب .ناويدلا ىلع ركب ]|

 ,le 4, كر ىبا رممالا ىلإوم نم csedl ناجح مب لصتاف هنوش ىن ةياجب

 (Poe 1 nee مارك نم dsl, alle ريمالل NUE مدخخسأو هزأد

epاوهلعاو ةيانعلا كلت وج ىن اشنو هلوخو رصقلا تايبر نم بوقعي هنبا  

dassهقصاخو ناطلسلا راد نامربق لضف جادا  pitهمايا رماس هل  

US, ile St 4لضف = اكل  Larsسلدنالا ىلا ددرتي ام |  Natبايثلا  

 [re au ةدابخسال سنوت ىلا كلذكو اهفانصأ ءاقغتاو es نم ةيريردل

ireجا نال  atىلا  lolحايل فلهو رق نبا بصعتسات  Jess 
 seb رهف Lol باطخ ىلا دمحم dut باطخ نع ناطلسلا لدعف كلانه

AUكلذ  Ji0 مدقف هب مودقلاو + pbاهلغ ىعئااعتكاسو لضف & اهلا"  

 نم Lois قلتعاو هيلع ىخو هنيعب de هبحاص نم ىوا رغ نبا ناكف

 {Je مث à LA ىف لهتساف هتقرو ناطلسلا دنع dubai هتمدخ

hs ddlنبا  colناطلسلا اوغاف هب اوصغو ىاخرلا هلا دبعو ىبج  
 ءاقبلا ابأ ناطلسلا ينطعتساو كلاغه ماقف سلدنالا ىلا ,draft هتبكنب ٠



 عمم

À LDهيبأ كليم  Jus ESىنيسحو ىلع جم مدقو هةمدقيعي افا همم وسخ  

«selنبأ بيغم ىف ةياج كلا رجلا اهعم هكر ىادنرلا  (S—> slنع  

 دلقف هانرتكذ ا ىلا فا Lol فرصو كلذ ىم دارأ ام هل و ol a ناجرم

 صخو رغ ىبال Liss, gt همودخم عم اهقرشابمل à La رومأ ىف اضهان

 نيرص ىب قاطلتت بوقعي نب ىسوي هأدتتفأ »<= ةقرويم للا ÈS ىكمأو

 نيدم (Ja نب هللا دبعل دركفت دفع هلاغشأ هدلعيل همدقتسأو درسأ نع

 ماقاو كلذ ىم لمأ Lo نود بوقعي نب فىسوي ds هرابخأ ىف هركذن هل

 هتطخ kel JE LS بوقعب لقتسأو هكلبم 0 Less ىاسملتب ىاخرلا

 نول همقتلي رجلا ىن ىقلاو هيلع ضبقتف هتبغم هرذحو هيلع ئاطلمسلا

 sl قاظلشلا "كوع نا AT دقعلاب درغتو رمغ نبال ناطلسلا هجو الخ

 هركذاف Lo درصأ ىم ناك 5 ad de ءاقنملا

 ذديبصع دهسا ىاطلسلا dress à ةتيطغسقب نوما Lol ةروث ىع ربع

 ns ol) LL تف مت

 ur ع col Lol db, gs ae Ghanlt all نب نسيب ناك

 رصغتسملا مايأ سنوق ىلا هوغب لقتنا مرابخا ىف ىتأي ER ىنب نم GA دبع
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 صالخ نب ىلع ىبا مايا ةيصفخل ةوعدلاب عمايق ةليسو ناطلسلا مل اعرو

 ةربم ماقلف هرابخا ىف ركذن LS ىنزعلا ابيلع مبلغ Gi ىلأ اهدعبو ةتبسب

Less,نم اولزنو  sadريخ  Jiةيارج تحت  das,ناكو ةيانعو  Frs 
 ناك pale ءاقبالا نأ الا افسع كلذل ةلودلا نم ىقل اهرف امظاعتم اقمكم
 ترد ,bol ناطلسلا كله مث sax كلذ لذ ىف موغب ,las مدابطضا نم اعنام

 كلا عم هل كداكاتو يرغلا رغتلاب fe ىلع Gé ab رهدلا برضو رومالا

deb (geربص ةمذو بسن  ed,أهقو مع اهنيب  Usىبأ نبأ لقتسأ  se 

 هقيقرتو ىيمالا نب ىلع ةكراشم ىن ادهج لاي مءايركر ىبا ريمالا ةبابت
Jillنبا ركب ىبا ناطلسلل ابجاحو ابب القتسم ةنيطنسق رغث هالو نا ىلإ  

 Ge همزحو هءانغ ,Las El هتبات ماقف هعم هلزناو ءايركز ىبا ريمالا

 نب نسل وبا ركنت هتباح ىع هفرصو ىبج col نبا ناطلسلا طخ اذا

 هيلا ريطو ad بحاص ىلا ةوعدلا لو ناطلسلا رداوب ىتخو نيمالا

 ىبحي وبا ةلودلاو نيدحوملا سيءر هلصوف بئانلاو ددملا ىدتساو .ةعيبلاب

Lessنبأ دهجحأ نبأ  Jdeهناطلسل ةعيبلا دقعو  gpsةياعبسو  

 ةنس رخآ ركاسعلاب هيلا 3,25 ةياجب ءاقبلا ىبا ناطلسلا ىلا ربخل غلبو

elةياعبسو  db,هيلع عنتماف امايا  Psلجر لخاد مث هنع جارفالاب  

 Late نما bete op md ابا ةزوم ناب فرعي MA نبأ dll نم

 Al ىتح كلامه نم برأ ممزجانف ىداولا بابب هركسعم LS نيدحوملا

 3 ناطلسلا بكرو die مل ةزوم نبا ءاضغإب ةلتاقملا هفستف روسلا ىلا
 هنم هوايلوا نكقسا دقو دليلا بإب ىلع ققوو ةمدصلا دنع ركاسعلا

 ةونع [AU مهكقاف دلبلا ,dupe سيدإب sx ( لفنغلا ومب هيلا حرش

Je, à «lai 42 pl es2esلا: ناطلسلا " jsانج هنيمتعف' قيمالا نبا  
(4) Le ms. A porte ئذقتفلا 

 يوم
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 سانلا هنع ضفنأ دقو , ralهفطالف ناقساو هراد فرغ نم ةفرغب

 ىاخرلا , kg 3 dxxulأربدتسم نوذرب ىلع , salناطلشلا ىدي ىنمب

Es ةيأ gb هولسش بصنو Jai 

 اال كلا را را كا ةكردلح 1

 Lol داديتسأو ;Les‘ ياريمالا ىلع رسازجلل ضاقتنأ ربح نم ALL أنمدق دق

 لخدو ةهتم Ai ls تسوأ حمس di ابملا حرخ Lai is 1 à هرظن

 نب دشار هيلا اجلو des عيجو شكيلم 2 او هقعاط ىف
 ,A sl 6 داولا دبع ىكب ماما اراه ةوأمغم ريمأ ليدنم نب تأ نب دمحم

  لئابقلا نم ىاوغلا كلت ىف نم عيمج دشتحاو alé حانج هيلع ah هلظ

 + ىم As ol ىلا dal ba هتلواطمو هتعاط ىلع كيل ماقأو ةياحب

 نب دشار هعم ءاجو ;pal هركذن ام ابيلع داولا دبع ىنب بلغتو اهرمأ

 مى تلح ىب نهرا دبع al نأ ىلا هتمدخب Loire ةياجب ىلا دمحم

denses Là ركذي 

yةياجب بحاصو سنوت بحاص ىنمب هلو مشو مسلا ىنع  

 ee نيكألا [y لتقو هي و sd ءاقبلا وديا ىناطلسلا gs انين
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 هل الغاش هنوجري اوناك ل بوقعي LD ىدسوي كليم كلذ ىراقو غلا

 gel | 0 es اومحلو اودساف هيل كلذ 3 مدفو اومعبو 0 ىلا اوخخ

perl Rs ذ ديصع La pm كلبم NAS ei 3 

badهيضمو ةيح  Lieأ 4  

 1 .ايركز Que gel ةلودلا سيءر عجار مقسأو dei اذه رمأ دعقنا ال

jUdi]هركف لعاو هسفنل هرظن  dis als as Eeeعوجر  

SNبوق عي نب فسوي 4 ةبيرسصملا رايدلا ءارسمأ ىم ةيدسملاب ىنيهبرغملا  

Lil dus, Ass) purممناش ةليلع  presىروو هدصق ىلع  < AS 

 كلذ دعب نم Lie عوجرلاو ىراصنلا ىديأ نم اهعاجرتسال ةبرج ةرسب مج ل

 هل نذاف ناطلسلا عم هرمأ نم رهاظلا ىف sl لوانتو هلاوحا (api دير ىلا

 مو ةبرج ىلأ ايزاغ تس ةنس ىداجج ىف سنوت نم حر رحاسعلا des رم

 ىراصنلا ناكو ةريرجل ىلا هنم ربع مك اهزاجم ىلا ىقتنا ىتخ ريسلا ذغي لزي

 doll plais) Lun Le اودمص نينافتو نايك هع Lake اوبلغت امل

vu2( ذفناو هيلع ركاسعلا ىف لزنف ليقشقلاب  dls ça slةييايبلا  

 ةلواطملاب الا نصل ىع_عتقساو تاوقالا تعطقنا مث ني مهرس هتلزانم à ماقأو



 عمم

 ىف sel ss DS dl A], x A» دالب ىلا لحترا مث سباق 4! عجرف

 ,le ديره ةيابح ىنوتساف Gage نم لوملي نب دمحم نب xl هتمدخ
 die ىرو L حرصو هرادب Le نب نامقع نب كلملا دبع ,dsl سباق ىلا

 رمبدتو نيدحوملا ةساير هدعب ىلوو 5 ad ىلأ <= [lux فريصو € نم

 نع ايفاجت اهلابج ضعب ىلا سباق نع لوحتو نتودزي نب بوقعي وبا ةلودلا
 لوخف لبا نا ىلا اضيرم ناكو se بكرلا راظتنا à ماقأو رثولا اهداوه

 ge DA دفؤا Je, Qi ىلا ,das, Le Le el سلبارطظ ىلا هنع

 هضرف ىضق és» اجاح fee جر نامث Liu رسخا col برغملا

 لصوو هركذ ىتاي ام HA بصغم ىلع هئاليتساو هناش نم ناكف داعو

 ركاسعلا ىرصنم دعي نامث du ds ليتشق ىلا ةينارصنفلا ددم

 نم À لهأ ملتاقف ةيلقص بحاص ةيغاطلا ىب كيردف Ras منع

 نبا هعمو نيدحوملا dés نم ىسحلل ىب هللا دبع GT رظنل نيراكنلا

 عم < A هذه bi لزي مو Re هللا عيفطظاف ةبرج لها نم هموق ىف راغموأ

ds yo)ةجلا كس ةلز ةعيتاغعلا" هلم  D RL 
 التل دكا نان EL bn jap ةاكملا
 PE ru ةيوذللا هدف ى
 sat 3 هركذاف

 ديبسلا ركب أ ةعمبو نذديصع أ ناطلولا كلم نع ربخأ

 ضرسم هقرط هكلم Says Eole hliuse وبأ ىناطلسلا ناك
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 cet ds ve من مدج ;LS يأ ريمالا let نم طف مرصقب قاعي اننا

 مايا 54e 55 ىف صفح ىبأ هقيقش ربخ ىف هتافو انركذ ىذلا هغبا ركب

listes]مروصقب هوغب لري ملف رصختسملا  FEمكلم  Ces,وبأ ممم  

tpسبع  es orمج ىف برو ةديصع ىبأ ناطلسلا"ةلاويا "ركنا  

 ءاقبلا وا ,laut JUS نقع مو ةديصع وبا ناطلسلا كله اف همن

JLهبغرف هسبحم نم هيخأ جورخ نم هسايا دنع رع ىب 57 هيلا عزن دق  

 ناطلكيلا سف ربك نب de sol Jos مث اهيلع هخهساو ةرضحلا كلم ىف

 ند ايك ضهمف سنوت كلمل ءاقبلا ابا ناطلسلا ضرنتساو  ةديصضع ابا

 اذهل اوعيابف مسفنا ىلع هوفاخو هتكرح ناشب سنوتب نودحوملا بارقساو

cie el LS; À aaةنيابشلاب  OS Leةرشع عبسل 45 نم  da] 

 غابدلا نب دمحم حرحزو ةترازو ىلع DSP نب هللا دبع ابأ ىقبأو des نم
 هناطلس Ci هب. rail نم هيلع دقحي ناك امل هةدهونو ,Le dis وع

JSهركذن ايك ءاقبلا ا ناطلسلا ءاليتسا دنع كله ىأ ىلإ هيلع انوع  

palةيصقفشقلا ةوعدلاب هدارفنأو ةرضحلا ىلع ءاقملا بأ ناطلسلا ءاليتسا نع  

 ناطلسلا ضرم ريق اهلاعاو ةياجب نم هناكمب ءاقبلا انآ ناطلسلا غلب امل

 عج هبحاص لبق ىف تام نم ناب اهنيد دقعلا نك راك اذ عم ةديصع ا

 طرشلا اذه ةرضحل لسهأ ضقني ol El هتلخاد رهخالل هدعب نم رمالا

 هبغرف منع اغزان رع نب ةزج هيلا لصوو 5 ةفراشمل ضوبنلا ىلع مزتعاف

 نم ناك امل رئازهل ىلا ةكرحلا ىروو هركاسع ىف ةياجب نم جرخو هتهساو

 دنعو pe رصق ىلا لحترا مث اهب نالع نبا دادبتساو همبا ىلع مضاقتنا
1H W 
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 هدعب ىنيدحوملا ةعيبو ةديصع ىبا ناطلسلا كلب ربخ درو هيلا هغولب
Lasalle Le ىاريمالا نيو كيوب نت DT دبع ىف رحب ب 

 هيلا صاحفاو ريسلا ذغاو نيدحوملا ىلع  A deىبأ  Jaعقجاو

 ملاتقا  Je shىلا  leحرخو سنوت  frsبوقعي وبأ ةلودلا يدش

RL اوقوو ءاقلل ركاسعلا ىف نكيز مي ىب هللا دمع وبا ريزولاو ىتودزي ىبا 

 اللف مسفنإب  al Consببتناو اومزبناو مفاصم لتخأ ءاقبلا وبا ناطلسلا

 لخدو رفقلا ىلا برعلا ءايحا تلفجاو نكيز ,مي نبأ ريزولا لعقو ركسعملا

 فقوف نجلا دبع نب كب وبا ريمالا حرخو رمالا برطضاو دلبلا ىلإ ركسعلا .
 . ءاقبلا SI ناطلسلا ىلا اولياستو ركسعلا هنع قرغت À اليلق دلبلا ةحاسب

 ضعب ىف هلققعأو ناطلسلا ىلإ لتف ed ضعبب dsl 3 ركب وبا رفو

 Ps Pan tpasss ا نم 522 لها ناطلسلا de ادغو تازاقلا

 رسشابو رهدلا را ديهشلا us ركب وبا رهمالا لققو dress Lies ةفاكلاو

 نم ناطلسلا لخدو نيدحوملا يدش LS نب ىبحي ءايركز وبا هع نبا هلمق
 مث روصنملا هللا نيدل رصانلا بقلتو GAL لقتساو ed ىلا دغلا

 نيدحوملا ىلع هقساير ىف Sy نب بوقعي ]| اقبأو لكوتملا هبقل كلا تانفتيا

 كا ER RE RS مالعالا cl نب ىبحي ;LS هبال انكرانتم

résةظح ىلع  ileدبع وبأ  orريغ نب بوقعي  desire ds 

 258 LS نأ ىلا els de كال تيجو, ge ني. Jai نب روصنم ةريهح اب

ailهروما رئاصمو دلاخ نب ىيجل ىزم نبا ةعيب نع  

An ni à et) Lin all ني يح نح 
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 نب روصنمب قحلو رفو ةردابلا ns ناعزنلا ضعبل ةلودلا هل نركنتو دلاخ

 باجاف al مايقلا ىلإ هاعدف رغ نبأ نم شحوتسا دق روصنم ىاكو نقوم

 اهبو امايأ ةنهطنسق. de cel برعلا هل عمججو هتباح ىلع هل دقعو

sesني ككل بيعقحلا نم ناكر ليما سا  des alleداغوالا نم  

Me EN CCEبرم  cellsنفط  AL, 
 déc scies ةيقعاط نمرودي cuite, SES ا
 ءاقيلا ىبا ناطلسلا ةعاط ىنزم نبا عجارو هعوج تضفناو هدلب ىلا

d al,ناسكتن ولامع نين ىع ىلا دولبقتف هبجاحو هقناطب  His 

 نم مايال كابف ىنساربغي نب ناقع نب 202 نايز el اهريمأ ىلع لزنو

 ةبراحم ىلا فحزو هدماف lee نب ىبوم وج وبا هوخا هدعب ,Le همدقم

 هدنع ماقف ةركسب ىلا re نبا seau مث هيلع تعفتماف ةنيطنسق

 هيلا تعبي GUAT نبيا ناطلسلا هراخو dl هيلع بترو ةيارهل هل ىساو

 ىرق نم سنوتب هل عطقا دقل ىتح ls ىن هل ةعناصم ةزئاجلاب سنوت ىنم

 AS Al نب ىيكي كله نأ ىلإ هدعب نم هيغب pl 3 dy مف ةيحاضلا

 كلذ ,ah رسغ ىوبا بحمل د00

 نب نهيلا دبعل lé ىلع دقع ةرضعلا 41 ءاقبلا وبا ناطلسلا ضبن امل

 sÙ نوفلخخسي |وداكراك ةمرق ىلع هتساير ىلآ افاضم )1( ىولخأ نب بوقعي

)1( Plus loin on trouve ce nom écrit sans article, 



 عوار

 هتاذل ىلع سنوتب ءاقبلا وبا ناطلسلا ىكعو ابهلا لقتناف ةنيطنسق ىلع ركب

 نتكيودس تالاجر نب ىدسبملا نب ىنآودع لتقف هشضطب مظعو د د. فهرأو

 عزن ناك ةوارغم ريما دمحم نب ,oil (4 بضغتساو هتلايا نم صلخقلا ىف

NAS RAIداولا لامع ىب ءاليتسا  ab, Leةماركلا نم هوقلتف  Leانك ساعي  

 هبعحتسأو ميو رح احر رودت .ss هموق des هيلعو Re ىف رقتسأو

ballارهمأ ةرسغملا 4 ةلاح ءاقبلا وبأ  db «deىلإ ههتح ضعب عوف  

 dial Las ضوقو همازع اهل بكرف ee نل (il ريمالا كلذ ظفحأو

Lolاس كلذب 0 دجوف  Alددصق  ETةليحو هتليح  té 

Lette,ىنهرفلا يدل  alهيلع راشاف اهلا هعفدي ىنهف اهضوافو يولع  

eiروصنمب  Lai, SF LPاهعفد »< امايا ابعفادتو ل روصخم  

 das ىلع وكب 1 doll belul ىنم رغ ,Lol LE اهملا اعيج

 24-5 نم لصفو هنع ام (Desk ةباجل ىلع هع Lx] EME ds هل دكقعف

 هفالخ ىم ىناكف = هلع لا لضف نب روصخم 5e) ANT قحلو

 MUSÉE ةينيظعفف ىلا rt SX فو ail هالوم رفاظل Lake دقعو اركسع

)!( Les mss. A et D portent D — (2) Le ms. A porte cena ru | 



 عورب

dlةجاب  ebl4 اهب  als Aنم  slىلا رغ ىبأ ودابو هركذن مم  al5  

 سافغلا ىلع ةعيبلا هل ذخاو هبباجاف هملا ركب LU ناطلسلا ,Be Les ناعلخلاب

 2555 Le AS مفالخب cs نبا ةرهاجم هغلب نأ ىلآ

  Aءاليقسأ ىع  bluةياجب ىلع  kissىولخ ىبأ ١١(

 ناطلسلا دنج ةجاهنص ريبك نهرلا دبع Li ىكيو ىفلقل نب بوقعي ناك
 عافدو fo à res ou Rebel هناك جريت ١

 بوقعي نب ىبحي ىبأ عم ةياجب ىلع نيرم ىنب ركاسع تلزن الو مودع
 ةروكذم ' كاياحقم Re ىت هل ناك ةياعيمسو a des قلب دع أ

jbl,هنوفلخخسي هنباو ءايركز وبا رممالا نآكو ةفورعم  désمرفس ىنامزا  
 ىهرلا ue هنبا كلق هلييس ىف هفلج كله الو راوزملب بقلي ىاكوااهنع

lui «ill,ءافملا ويا . alleةياجحاع  leeنيدوت ىلا صيف . 

Lis Le dl, gs héةلودلا نم هناكمو هموقو هسابب الدم اجوجل احومط  

 دبع gl هل ,al هيخا ةعاط علخو هسفنل ركب وبا ناطلسلا اعد املف
exilهيلي نم ىلع هل ةعيبلا ذاب هويطاخو سانلا ىلع ةعهبلا رغ نب  

 Jras ام رغ pl) ىلع سنو هبحاص ةوعدب كسمتو أهنم ab ابلاعاو ةباجب

 Jul vale de cp ait, ze عقالكترماخ طم نم كلهيبدا
 sa shit LE: lu Ste ا

(4) On a déjà vu ce nom écrit avec l'article. 

 )مع
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 Al tal اراك ةيرملا لما" نم yé نبا: cel عنطصم ىولاقلا ىي<ي نبأ

axeدافاكف ةياجب ةبترلا ىلع ىلوتسا ام دنع هيلا لحرو افو عم هباد اينجل  

 ةيابجل لاعا ىف 45,0( بترا ىلا هاقرو هقبحم هيلا ىقلاو ,del ol هفورعم نع ٠

 هبحاص des هيلع col نب نهرلا دبع ضبقتف ةياجب ss هدلقو

 ردا all Jet slle laut Gt SU ةوعدلاب let املا 28

 Lake الطم لزنو ةياجب ىلا ريسلا ذغاو ةنيطنسق رهاظب هركسعم ىنم ركب

Juil,مموي ةماع ىسانلا  Lوأ " de SNS csع فا  

 نم .مالسعالا il نب LS وبأ رئيزولا ناكو كلذ ىف منيب لسرلا تددرتو

 ننيحو ىولخل نبأ عم رهصلا نم هل SA حالصالا اذه نا نيعاسلا

 هسبحو RAI عوجرلا ىنم هعنم al. 0 bal عافتمإب هيلأ عجر

 fes نمو deb li je bles قاطلنغلاب ركسعملا لها ىجراو هدنع

 نم ناطلسلا ,Riel ةوقلاو ديدعلاو ةيبصعلاو ةكوشلا لهأ lise نم

 [Up قم ركسعملا ىف ناك م eu Paie واحلا cs هركسعم

 ىف اركسع cle نبأ تعبو هركسع نم لف ىف ةنيطنسق ىلا ناطلسلا لخدو

 اهوسلتاقف ةميطنسق ىلا اولصو رق ةونع اهولخدف ةليم ىلا اولصوف هعابتا

Kbماقأو ةياجب ىلا اوعجرو  etatب طضاو  splهيلا رفاظ فحز عقوتو  

 ذأو قرشملا نم لفق ايلا سجنا و LS; «ss ابأ نأ هب لصتاو dal نم

 عيوبف بارطنخالا نم ةيقيرفإب دجو ال هسفنل اعد سلبارط ىلإ قتنا ال

 تعبي ىأ مزح بهاذم نم ناطلسلا hs» ةهج لك نم برعلا dal تفاوتو

Lol Sataربغ نب ىنجيلا دبع لا  ausقم  dbلهأ لغشيو  

 ce pp Pa ke هعم (Les, blu نع Da ىروف هنع ةريضعأل

 ادغو رمالا هيلع نوهو سنوت كلمل هققساو ىتامحلاب رغ نبا قحلو كلذ ىف

 هتباح ىلوو ةتيشاحب اطسو Lo هلزانم de ريغ نبأ لوصف دنع ناطلسلا



 عم

 ةنيطنسق ىلع لطملا JA لها سيءر تباث نب ركب ىبا نب مهاربأ نب نسح
 لبق نم هعنطصا دق ناكو () ناليلن ىنيب هنموق covers ةماتك نم لفلاو

JS),ىلا ركسعلاب  Liu leىتنث  ess isكاع  Sales 

 ,be رمغ ىبال ركفت ناطلسلا نأ تايجلإب عيشاو بجاش Li est ىب هللا

ail,نبا ىلا بهذ  GAىلع هشاهكساو  sadكلذ غلبو  elىولخ  

 ىبأ ناطلسلا Le ىف عمطف سنوتب Je ناطلسلا لاح بارطضصا نقيتساو

 عابس cé امم :و لدفع be 0 Aka lo ديعلاب die de ققوقو ركب

was polذغاو ةغيطنسق ىجاون نم ىرالملا بوقعي ىولاو ةدواودلا تالاجر  

 ةربم ils سكي كلن SU عم ةوهج قب ناطلشلا ىقلو ةياجب نم ريسلا

 ىولعملا هيلاوم نم برس ىن هقاور ىلا لهل فوج نم RE مث امحرو

 دولوامتتف ES بضغف ىتاعزنلا ضعبب هويضغتساو لمت نأ ىلا رمخل مرقاعف

 قكف:قفبقفو ball ا ريكا sn < دولش |اورجو هوملتق نأ ىلا et امعط

 J<;l Al قحلف لاله ىب allés a als رشو هتيشاحو هموق رئاس

ulىلا اذغم  leابلخدف  deكلم ىلع ىلوتساو ةلفغ نيح  dsl 

a sl dslىلا رهغ ,قبا هبجاح واظعتا 3 ماقأو اهرما هل قسوتسأو  ol 

 هركذن Lo نحال ىم نوح

 ناطلسلا ءاليتساو als ءاقبلا ىبا ناطلسلا كلهم نعربشأ

Sad seeةيضخو كم  

 هتاف مكب | ىناطلسلا ةعيب دعي دلك ءاقبلا وبا ناطلسلا ناك

)1( Le ms. A porte ىناليض , ©] 16 ms. D as 



F4 

 هالومل Vale دقعو ةغيطنسق ةلزافملركاسعلا هيلا زهجو هلاوحا برطضا دق

 ناكو ناطلسلا رما رظتني حاراو ةجابب ركسعف ريبكلاب ىفعملا رفاظ

 سمح St باى Sudan نب. LS Lac وبا

 بارطضا ىارو Gallo لفق ال سلبارطب عيوب دق صفح ىبا يملا

 ىناطلسلا نم ةيدبب رمغ نب el دبع pl vel هيلع كفوو لاوحالا

 دشو هتدقع نم كلذ مكحاف هناش ىلع هرهاظمو هده ,dl رحب ىبا

...4 00 
oxىئبا دالوأ هقتمدقم ى تعبو ابيلا ل.ةراف ةرضحلا  JAمعمو  

 sad ىلا peu اوذغاف ىرودزملا دمحم نب دمحم هلا دبع وبا هتلود يش
 لبق هوضرتعاف اشيكسم deb نم هناكم رفاظ هالوم ىلا ناطلسلا تعبو

 ىدحا ةنس ىداهج نماث سنوت ,bé ارفاظ اولقتعاو هب ,bal هلومصو
 وبا ةلودلا يش Las لقق al ةعيمه تناكف Lilas اوفقوو ةرشع

LSني قاما ويا ىضاقلا ادعو ىمفلل  pe assناطلسلا ىلع  HS 
 yixels ةماعلا pe fé ودعلا ةعفادم دأرغاف ةهكشلا ىوق امراص اعوبعم

 ىرودؤملا هللا دبع وبا لهدو ةعيبلا لحو رمالا نع eh ديسشأو ضوملاب

 audi نب LS; ss وبا ناطلسلا ءاج مت هلاقتعا نم نكقساف رصقلا

 دلبلا ىلا Jess اهرهاظب ةماعلا ةعيبلا عيوبف بجر JE هرثأ ىلع

 بوقعي نب ىلع نب ىيحي ءايركز Less al ىلع ىلوو Late ىلوتساو

 لقا ءالوه بوقعيونبو بوقعي نب دمحم هع ىبا ةرضحلاب لاغشالا ىلعو

 ناكو Lai عم ةرضفلل ىلا اومدق ءاضقلاو معلا توهب نم Lee كين

Reةهخط بحاص ىنيمالا نبأ عم دفو بوقعي نب نجلا دبع مساقلا وبأ  

 ءاضق رصفغتسملا ناطلسلا ,al ةهقيرفاي ءاضقلا ىف فرصتو دامه اليك

adريقسو 5  dieىلإ  cheىلع ونب نأكو ريصم  Mioىيحيو دحاولا دبع  



àع  

nes,ناكو اهدعبو صفح ىببا ناطلسلا ةلود ىف روبظ ممل ناكو هبراقأ نم  

ueدحاولا  fieتا عتاد  Àةياعبسو ىنيتنث ةنس رزوتب كلهو  

 dd ىلو املف des 2 همزالو ,dax هدنع dé نيدحوملا ىلع همساير

baiهذوو  Le Azهل قسوتسأو سنوتب رقتسا  on”دحام داعأ  |[ 

 هعم دبعلا قثو نأ دعب cas ىبأ ناطلسلا هلسرم ىلا رمغ نب نهرلا دبع
“ske8 كلذ ىنم رمغ نبأ هل ىمفضو ةنداسملا  le Lens LL EE 9 ass, 

 هلوصو (pad نايك انك هتلافكو Aile نيعسأ ls de seé نيا مدق ام

 همازع رمغ ىبأ رمثو نايا Sosa 238,40 نب هللا دبع رف

 حزحزتي ملف Loi نع .تباث ىب cell نب نسح عفدو هرمإب عالطنضالل

 ةفيطنسقب هداديتسا نم هرذحو ناطلسلا هب ىرغأ à نطولا هيا جرخو هل

SNتاياعسو ابل رواجملا هلاقعم  psهناكمل لوبقلا تفداص ىتح اهب  

 Liu ةنيطنسق ىلا ةياجب نم ركاسعلا 3 ناطلسلا جرخو هحاصنب قوثولاو

 تشات ند A دبغ ةيقل se رف ىلا Al اف ابلاوحا Eu ةرشع تالت

 اهلمقو 5 és ثالث ةنس بجاد نبا نسح هيخأ ىلعو هيلع ضبقتتف

 كاف ىلإ تان ند سبح جورخ دعب هنأ لاقيو اهلاومأ ىنصتسا نأ دعب

 Jess نب محلا XAS Ji ماعم زعوأو هيلا م ضعب هرثأ )2 تعب ةفيطنسق

1Fo 



 عم

als,نطقلا ىداوب هولققف شكيودس  obرشابي ا ناطلسلا  xsناكو  

 هيلع اوعنتما هانمدق ايك برعلا رسا ىن هلوصحو همازبنا دعب ريبكلا رفاظ

 NAN base نيا: lil قلو ةوعلطاو
LS 'obe didهل بدكعساو 50 ىبأ  LIهول زيرعلا دبع نب مساقلا  

 ile ىلا ناطلسلا همدقتسا 3 ةنيطنسقي LI ارفاظ ماقاف تاودالا نم

 ىف هصخقتاو هيلع ضبقتف ىناطلسلا هب ىرغاف هنأكم رمغ نبأ صغ دقو

 ىرار عال ىم فايع كلذ LA ste امو

 نب ديعس تعبو مع Liu dé نع همازهنأ دعب ىيحي وبأ ناطلسلا ناك

 جتأ دق ناكو نسارمغي نب ناقع نب ىوم وج ىبا ىلا هيلاوم نم ىلخي
Let ali is 3 4نم .هرانصيملا فاشون ازيتعاو غلب  exا معي »5  

 لاعا ىلع ىلوقساو هتابج خودو ناسملت ىلع بوقعي نب فسوي كلهم دعب

 كلمو اهب رشاغلا نالع نبا اهنم لزنتساو Sid كلمو نمجوتو ةوارغم
 ol ةرسفاظملاو ll ىف ناطلسلا هيلا ous cie نبأ دي نم سلدت

 كلاعب ىف bete نين ?coupe US ve ةدحاأو cie نبأ ىلع اهدي ىنوكت

 de رقساف هرغث ىلع ناطلسلا ءاليتساو yes» نبا كلهم هغلب مث ةياجب

 دنع هيلا ةجابنص قاحل كلذ ىراقو هطرش ىن هل ةياجب Giles ةبلاطملا

 ,ur olete pars 5 Lasdt dl lice ةئيابع cle 5 وففرف puale كليم
 يولخ نبا g هيلع هتايقفا نم ناك ال ناطلسلل ابضاغم ىمحي نب عابس
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 ىع هفرصنم ذنم ىبج ىبأ نبأ هدنع رقتساو همف هدبعو هقمذ رافخأو

oldركاسعلا حرسف ةياجب بلطل هوغهساو كلذ ىف دوبغرف 1 نم هعوجرو  

 pee مخ :Gus, SR رام
 ارلصفقف cell ىبج ىبا نب مداقلا ابا ,Lredquiss حاسم هالرمو هاربا

 ئازلا ليج نيج يآ نبا lé TRES راس

 نبأ لبج اولخدو اهيف اونختاف ةيقرشلا ti ىلإ اهوزواج à دلبلا اولزانو
dau symlarul dalle Wixul ulةرشع ثالث  (aol fe el, 

 انصح boss نمعجارب ,Li لمحلا dliel ةحئاربلو Jaul هيدا

 اهفوطو Less Elus فسوي ىنب دمحم لصو املو تاوقالاب ,id نوفصاب

 ىف اليطساو رسملا ىن اركسع ىناطلسلا تعبو اههلزعو ,sal روصقلا بنذ

 Me با ندشح مديل ةرشع عبرأ dau ةفيطنسق نم هعوجر دعب رجلا

 راصحل اركسع وجوبا حرسو هددعو هتاوقأ ,mul برخ نوفصأب داولا

 اهولزانف. pubs نب. pabal pale cool Le pol eut tale جنم اد

 ىنبو نسارغي نب فسوي نب دمحم جورخ مب Jai ةرشع سم ةنس

 دركسعم ىلع اولوقساو هومزهو هب اوعقوأ منأو وج cel de هعم نيجوت

 اهرثا de لصوو ةيابب نع bal هركسعو رماع ىبأ نب دوعسم لفجاف

 هتعينص هيلا ناطلسلا كعبق_نشايحتالاو dE ous Li os كلف

 ىتلا ماهسالا غيوستو ةرهاظملاب هدعوو ,AN ةيدبلاب ليضف LU نب دمحم

 ناطلسلا جرخو ةياجب نع داولا دبع وغب لغشو ةيقي 56 نسارغمل تناك
 هريكذن L HS ol ىلإ مهنطو ىلع cl ركاسعا ف



 ةياحب رسمغ pl دادبتسأ ىنع 7

 هديب همامز ىأ ىري هل رج ; tulle fox رهغ قا لزي 1

 ناك ,Le و مهب 2#( مملتقيف ,dlls هيرغي راف 1 كفن ع فقوتم هرمأو

 تالث ةنس ةنيطنسق لها ضعب هلهادو هيلع هدادبتسا نم فناي ناطلسلا

 Re عقواف رمغ نبا ابل نطفف & مو كلذب Las رمغ نبا هلايقغا ىف ةرشع

HTاقرف باذعلاو لاكنلا نيب  es À41 ناطلسلا  Ms dun ds 

 ىلا دادبتسالا نم وخلا كلذ de هعم هلاح bal هراصح مضا امل ةرشع

 ةولخ ىت هلتقف Jai ىنب دمكب اطسو هدح فهرأو هدشأ ناطلعلا خلب 3

 ناطلسلا بابب هدعقم رمغ Lol ركابو Gall ةرماوم ريغ نم هترقاعم

ii lle slناطلسلا نأ ربخاو هبايث ىف اجرضم قي  ail. 

 عقوتو هرداوب ىثخو هدح قاهراو ناطلسلا داديتسا نم (ay هلهادف

 هنود رسغتلاب هدادبتساو die هدعب ىف Ja ةولخل ىجنو ةناطبلا ةياعس

 طيطاسفلاو ةلالا نم dos Le هزبجو ad نبأ دي نم ةيقي 31 بلطي هارغاف

 ةنس ةنيطنسق ىلا ناطلسلا ,Let بتارملا هل بترو مادخلو ركاسعلاو

 bles () نمي ارفاظ Lie لفجاو ةراوه دالب 4 ايزاغ مدقت À ةرشع سج

 Sie كس Liu ةهيطغسق ىلا لفقو ةراوه ةيابج ىنيتساف ميلاوم نم اهدئاق

 ىلقساو ie ةتانز ندهودعلا ةغفادمو ةياجب رمغ نبا دبتساو

 نم Jap ناك ام هنيع ترقو ىنولاقلا نب دمحم ناطلسلا aile ىلع

 ركذت ام هرمأ نم ناك وا لإ ما ديعسا

)1( Le ms. D porte رن 



 ىايذلا ىيك ملأ ناطلسلا قس نع ربع

diهيفاحتو سباق  dd ere 

 ارمصب ناكو نسلا ىف نعط دق Al نب ىمحي وبأ ناطلسلا اذه ناك
 اهقاقهكساو ةفالقل لج نع زجلا هسفذ نم ىري ناكو رومالل Le ةسايسلاب

 روغتلا ES لاهم كلذ عم معو ربحالا ;LS أ PA sl عم

 ىف pal )0 هكلم ىف مظتنا نمم هرمأ ظالغتساو ركب ىا aol ةيبرغلا

clesةنانز صايعا نم هدنج  hé,دبع ىنبو ةوارغمو نمجوت نم ملوش  

 مسفنا ىلع ةيشخ مكولم ىع مايالا عم هملا نوعزتي اوناك نيرم ىنبو داولا

 مهمو لوشلا ,dés ليبقلا ةيبوسعي ىف موهاسو بسنلا ىف موهساق امل

 شحيلمو نمجوت cs ةوارغم لغم ميلع اهوكلمو منطاوم ىلع اوبلغ نم

 ةنس ضبنو كولملا هباهو هعوهج نرقكو ناطلسلا دنج كلذب ققكتساف

 هانركذ امك Lis Sal ةراوه دالب ىف لاجو ةيقيرفا ىلا ةرمشع تس

xةبيرطضم ةيقيرفا تناكو سنوتب هملا هفحز ىنايكلا نبا ناطلسلا  

 منم ىلوت برعلا نم هُئايلوا ىلع ةعفادملاو ةيامحل ىف doses ناكو هيلع

 هدرفأو هناطلس ىف هكرشتأو هرمأ ىف ASE ليللا ىبأ نب رع ىلع نب ةزجح

 برسعلا نوبز كلذب رمثكو لاومالا هملا برسو .ىسرلا هرجاو برعلا ةسايرب

REV,نم ديلا ضفنو ةهقيرفا نع ضيوقتلا ىلع مرتعاف هيلع  LU 

 تركو شرسفلاو ةينالا نم متاعدوج ناك ام عابو ةريخذلاو لاومالا عمج

 اهعج ربكالا ,LS وبا ريمالا ناك ىلا بقككلا ىتح عاقملاو نوعاملاو

 (1) .Dans le ms ل وص lit هملج

 سد
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 , séنيقارولل تجرخا اهنيواودو اهلوصا  ousنم عمجل منيكاكدب

 كلذ , beنم ريطانق  me osردلا م ىنيقيلاوجو نيرشعلا

 , elسباق ىلا سنوت نم حرخو  Liseةرشع عبس متاف ابلع ةفراشم
 ةجابو ةرضحلاب ةيماكل بتر نأ دعب , wbledىنسحلا ابا ةرضخلاب فلقساو

 نيدوناو نبأ , ulىف لالا ىرصو اهب ماقف سباق ىلا  ileناك نا ىلإ
 ا ام سنوتب هدلو ةعيب نم

 EURE ىلأ هعوجرو ةرسضملا كل S «5 bal) RH نع ربخأ

 Al هانمدق LS ةرشع كاس Lu Labs ىلإ ةراوه قم ناطلسلا جرخ أم

 ضرستعأو للعلا حازاو اطعلا ,pus دشتحاف سنوت ىلا ىرخا ةكرح زابج ىف

sadنم متاقبط نع  Gb;ةنيطنسق ىلع ىلقساو شكيودسو برعلاو  
elدبع ىبأ مظعالا هبجاح ىلا تعبو ىنولاقلا نب دمحم  EFنب  

 less تايطعالاو تاقفنلا ىن لاملا ددم ىف ةياجب ةرامأ نم هناكمب رمغ

 هتيافك نم ىأر امل رمغ نبا ناكو بازلا لماع ge نب لضف نب روصنم
 ضامعو شكيودسو ةنضتلو ساروا لبج لع هل ىاضتسا لالل delg هنأو

 ا و ا لاو Lu aa Jess label :!نانعا:رئانشو
 ةطخ ىلع هفلخساو ناطلسلا قافنأ (ei رمغ نبأ ثعبف هجرخو هلخد

 ىيوطي ةرشع حبس ةنس ىداجج ىف ةنيطنسق نم ناطلسلا ,Le هتباخجم

 ىلا اهتيماح تضفناف dal ىلا فقتناو برعلا دوفو هقيرط ىن همقلو لحارملا

 less LS نعباق.ىلا Lis جرخ دق Audi ىيحي وبا ناطلسلا ناكر نفنوف

 ىبا ناطلسلا ضوهنب هملا تعبو نيدوناو نب نسل ابا اهيلع ىلقساو



op 

 لاومالا ىم هلبق Le نايذلا ممل رذتعاف ةعفادملا ىلأ rte هنأو سنوت ل ركب

 bone oh hs bent اريك لالا, سبط د 1
 فارتستإب ربقل ,pris هلاققعا نم sable ةبرض ابا ىكيو دمحم هنئبأ

 [ENS 44 مفلاخو سنوت نم اعيج Lea ةجاب ىلع ركب al ناطلعلا

Pare JU]هيلع  SES saنيود ىاطلسلا لف  dlهققفص هاطعاف  

 ىف ناطلسلا ضاير نم ةرجانسلا ضور Ji ستوت ىلا لصوو هقحساو

di Cy° lesةر.شع جمس  dEضمعمعب ةعيبلا 12 أودد متو ءالليأ هيلا  

geاراطعنا  del Le dal balا ناسطلشلا زا مربخت نمي ناكر.  

 هيخأ ىلأ ةزهج سدو SU ءاقل ai اوفحزو هوعيابف هيب pl ةهازمو

 ةرجانسلا ضور قم هتماقم ىم ll لفجاف ركسعملاب er وأ مالوم

 ةباجب + نبأ ىلا زم نب روصنم حرسو ,Gb موخت نم مالم dis عجرو
 هقغس نم plant قفصتنم سنوت ىلا نودحوملاو Gall نب ا وبأ لخدو

 برعلا هقهرأو هيف Ce كلذ ىلا هوباجاف Yale اجايس ىنوكي ضايرالاب روس

 هنتكرحا blu انالوم se نأ ىلا Pb ى هيلع اوطتساو pole ىف

ERركل  



dlهعاقيأو ةرضفل ىلع ركب ىبا ىناطلسلا ءاليتسا نع  
 SA ىلأ سلبارط نم dal رارفو ةبرض يباب

 سائلا“ دينس ٠ ننب دمحم: هدماق تعب:ةنيطنسق ىلإ سنوت نم ناطلسلا لفق امل

 ىضغأو ناطلسلا كلذب رعبشو هل ركفتو هلوصوب رغ باتراف de ىلا هيدي نيب

 :ةعبس هيلا تعبو ةهنبالاو ANT, mad ىن لفتحاف ددملا ف هبلطو اهنع هل

 SE نب دمحيو نانلا ديس نب دمحم مو ركاشع ةعبسب ةلودلا لاجر نم

 دمحمو ىويدملا دمحمو طسوالا LS; al رهمالا ىلوم نم ىوخاو نانسلا رفاظو

condناقع نب قمل دبع مئامظعو ةتانز لوخ نم هل تعبو ىنوطبلا دمحو  

Se USEقف مكذن انك يلد دال يوما هيبلا نا[ .ناكأ نب 'مم  assايو  

 نم معم نأك نم ىف داولا دمع ىنب صايعأ نم ىفسوي نب دمحم نب ديشر

Rossمزتعاف ةنيطنسقب ىناطلسلا دنع مركاسعب اوفاوتو متيشاحو  de 

 اهدامترا ىف نسحاو ةيقيرفا لاوحا ربتخا دق ناكو سنوت ىلا فحزلا ةدواعم
 نب هللا دبع ابأ هتباج ىلع لهتساو ةرشع نامت ةنس نم رفص ىف حر

 alu مرممكو ةراوه دفو ,ul ol رع نب نسحلل وبا هفدارمو ىنولاقلا

 ss نأ دعب dal نم لفجا ىنايثلا نب De LI SL دو مخحأو عماج ىبأ

 عجارف رع نب le هيقلو اذغم ناطلسلا اناوم ,Je ءاقللا ىلع امزتعم

 all حرخ ناو مقلا اوفراش ىتح هعوجو ds ىبأ عابتا ىف اولحتراو ةعاطلا

 اعجار ناطلسلا ,Jet ةعاطلا اوطعاو ديلإب هيلا اوقلاف ابتخجشمو ابلماع

 هعباطب نم dll نب ةبرض وبا اهب كرت دقو ad ىلإ هودع عابتا نع

 ةعاس ركاسعلا لتاقو اهتحاس ىلا ةامرلا جرخاف هنود عناهل SH نب دمحم



 لخدو قالغلا نبا لققو اهضايرا ةماع يبتساو هيلع اهومخقا رث رابغلا نم
dl ATماقاف هقنس نم عيبر ىف ةريضخل  Meمدقو ةماعلا دفعنا انو  

deنومهم ةطرسلا  de tiléul, 9 luدلملا : A1 gli à Jess 
 ,JS ةراوه دالب تابج نم )0 حوصمب مب عقواف هعوجو ىنامحللا نب ةبرض
 ph ىصفحلل تيبلا لها نم ديبشلا ىب هللا دبع وبأ نيدحوملا ةخحشم نم

 ىلع'ضبقتو )9 SLT لضفلا وبا SU ei نمو نيساب ىباهلا تبع

 ههونو die افعف ناطلسلا ىلا ديقو روغي ىب هللا دبع دمحم ىا ةلودلا ويست

 نكاظحر ىف سوت ا ىلا ,(LEUR عجرو كلذ دعب هتطخ dl هداعا م همويل

SREا سل  USقول نايا وبدل 6  
 ةنغيلبا GS امو ةرشع عبس ةنس ةيناثلا هتكرح سموك ىلا ناطلغملا

 ىحاون di سباقب هتماقم نم LS ةبرض ىببأ LAN برعلاو نيدحوملا

 bare ىنيف سلبارط نطواف ةفيطنسق ىلا ناطلسلا يس سليارط

 col ىف لاعلا ثعبو ةمراطلا هاهم رجلا ىلي Le دلبلا روسب هكلمل

Luكاومالا  cle umسلبارط لابي  LIبيرق بوقعي ىب هللا دبع  

ansesمغرم نب سرج هعمو  «sd esفو دالبلا خودف بابد نم  

 برع نم ناهلس لاو ماس لآ مدخخساو ةقرب ,dal لاومالا ىبجو لقاعملا
 كعبف هنبأ ةبرض ىبأ phil ad هافاوو سلبارطب هناطلس ىلا عجرو بايد
 داشتحال JAM paul ىب هللا دبع ابأ هريزوو بوقعي نب ءايركز انآ هبجاح

 ىلإ ربخل غلبو oh ىلا ةبرض وبأ ىنحزو بابدو قالع ىن اهوقرغف برعلا

 List ةرشع نامت ةنس ba | سنوت نم جرخ ركب ونا "ناطقا

 تلطا ىتح مهزب نيتيقسم ,All اولقعو اورمادت رف han نع
 D On it mare dans le ms. A. Le ms. B porte) سويصج — )2( Le ms D porte ىناكلا

et 1م ms. À res) 
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 ,Lis |, ملحاور تدد مسن عوج House ماعنلا è ناكم ركاسملا ميلع

 ىلا dé ف د ,nl lé هذخام ممم al ببنلاو لققلاو نسيمزؤ نم

 كتعبو a Sur برطضاف سلبارط نم هناكم هيبأ ىلإ ail خلبو هركن انس

 لقحاف Jablul ةقسب هوفاوف ةيردهكسالا ىلا هلمكي لوطسا ىف ىراصنلا ىلا

 ةيردنكسالا ىلا بوقعي ىب ءايركز وبا هبجاح ,due رجلا بكرو هدلوو هلها

 JUNE «de ds اوبلجأو رمالل دوبصنو SI lente نأ d اهب لزي ملف

Lieناكوو دعب ةركذد اك  A AL, Se Luمل  

 مانشلاو رص كرتلا كولم نم نوالق نب دمحم ناطلسلا ىلع اهب لزنف
 ىنساو هساجم نم هونو هّناقلل زتهأو همدقم نم مظعف رصم ىلا همدقتساو

 اهروغتو اهراصما تمظتناو هقعاط ىلع ةيقيرفأ ةماقحساو die نم لاوش

She SES نا ىلا هانركد انيك نلبارطو Loti M Lies à 

y ÙUl ةيالوو ةياجب رغ Lol بجاه كلبم نع ul 

 ناطلسلا لقتناو ةرشع سه Law dla ديتشا املرغ y! JU ناك

 هللا sue LI 5221 a 5 ىف تعبو لضف نب روصنم هيلا فرص ةريشع عبس



 dés هروصق ape) سانلا ديس نيب ul Qi dal Lele نيا يع

 هب ردابف ددملا ف ناتطلسلا هبلاطو مكنتو رغ نبا هدرف املا لوخلا

 هلك كلذ انريكذ ايك ةنيطنسقو ةياجب ىلع هل دقعو ىضرلا بناج هعطقاف

 ناطقا ركذ ىلع أرصتقم لاعالا نم هيلا امو À رغ نبأ og لبق

 سنوت ناطلسلا كلم ىأ ىلا كلذ ىلع ماقو ةكسلا ىف dal, débit ى

 دبع وبأ دقعف برغ نب دمحم هع ىبإب هيلا ثعبو اهتابج ىلع ىلوتساو

 عفادي AS كلذ Je 3 وهو ابهلا ىضمف ةنيطنسق ىلع بجاحل هولا

 هروبظ دعب ناسملت بحاص وج وبا ناك دقو ةياجب نع dl ركاسع

 sens ايك هدي نم نيجوتو ةوارغم 5 هعاجرتساو ىسوي نب دمحم ىلع

couركت ةعلق اهنم نيتلحرم ىلع ىداولاب ىنتباو اهراصحل ركاسعلا  

 نم نيفشات وبا هنبا ىلوو وجوبا كله م اهراصحل بئاتكلا اهب رمل
 تناك اقير ةياجب نع راصمحل gite سفنقف ةرشع نامت ةنس هدعب

 ديهمل ناسكف نبي سمعا ربا رحل ف اهو سيرت كي نا 07

 مرامخا ىب هانركذ ,D'ou al لبج ve هلقعم فسوي نب دمحم لتتقو هلاعا
Je,ىلا ايزاغ كلامه نم  deلطاف  Laleىف  dieأدبو ةرشع عست  

 ىلا اعجار افكناف بستحي مل ام اهبعانتماو اهتلتاقم ةرثكو اهنصح نم هل

 هلغ ناكم نم هع نيا ىلع نبع تعبف ضوملا رمغ نبا باصاو ناسلت

 ىناطلسلا ما ليمي قا كابا ةيالص كايفلاراورساي موس حبس سا
 ندعي ا ليم ماقو ةرشع عست ةنس نم Ulis 5 هشارف ىلع مايال كلهو

 ياهلا ديس. PS لاس مسلوب اسس ا يح هرحسلا
 نم ىنوقساف هتريخذ نع ,ei هثارت ليصخل ss ةناموبق عم هيلا

 مدقتساو ناطلسلا ىلع هب مدقو ةريهذلاو تماصلا نم ةرقكلا قوف كلذ

 ةرضحلاب ,pl هلمأ بسحا ام هاضر نم ناطلسلا هالواف رمغ نب ىلع هعم



 هقحارج نم كلهو هووشاف ds ىم اجراح

 يسم يتسلل يع Ne للا

 jte ناش نم هيلع تناك L'ile نأش ناطلسلا gl رمغ نبا كله امل

 لزنيو ةيبرغلا روغتلاب ةيماحهل ىثكي نأ ىارف اهل داولا دبع ىنب ةبلاطمو
 D a eue sde داعكم :ةعابمالز» ةضما دبل هل انتا "انج

ue A L,ile Jens ءايركز ىبا ريمالا رخآلا هنبال ةياجب ىلع ie, 

 ماقملاب هرمأو دخلا هل نتكأو اهرغص HAN اهيلع اديتسم ىولاقلا ىب هللا

 ةنس َتاف سنوت نم اولحتراو اهراصح ىلع A ودعلا نم !بتعناممل ةياجب

 He Le ةطخ ىقباو LA باهعلاو ركسعلا نم لافقحا ىف نيرشع
 | تالاجر نم رومالا 3 sal» ىقبو ىولاقلا نا ل cêl اهب رموقب نم

 ناكر ht بقلملا ىدركلا زيرعلا دبع ني دمحم هللا دمع وبا ناطلسلا
mt SSI Jill es Hal #9 رعملا ناطلشلا ةناطب ىلع buis 

 نب مساقلا  Fr) AEىف الفار ةياجب ىلا ىرصناو دعب اهتيلوا وكذنسو

ul, sal Jeىلا  otهزتما" خم ناك"  Leركدمت+  



 ه4

 ساعلا ديم ut هنم ةلادالاو نولاقلا ىبا مادقتسا نع خا

 ناطلسلا هجو الخو ةياجب ىلا نولاقلا نب ces نب هللا دبع pl ىرصناأ امل

déةياجب هتيالو دنع هتناطبل  béتاياعسلا هيف  bts,لئاوغلا هل  

Sdراورملا كلذ  ppةلاخادمب زيرعلا دبع  alزيرعلا دبع ىف مساقلا  

saleلاغشالا  «ke,هيف .ةياعسلا  sieنلهاد ئه ىناطلشلا : dé 

 deb هلع نم ائييلا هلقن ةياجب de سانلا ديس ىب دمحمل دقعو ةنظملا

 رمغت دقو مدقف نولاقلا نب دمحم هبحاص مدقتساو هطخب هدبع هل بتكو

 اهرمما ةباجو اهراصح Le ماقو ةياجب Ut ديس نبا لخدو هل ناطلسلا

 ةنيطسغت ىولاعلا alter هريما نم ناكر هلل 0 لا
 كلذ ىف ارت دشم لخادو م عانتمالإب هسفن هتثتدُحخ ةرسضملل للا هقيرط 8

 ناطلسلا ىلا كلذب ,je dl cu مب MSG 5 ad ىلا Rat هيلع اوباف

 دايسإلا نبال. durs Ale as RER كل مزعو onu نبال اهرساف

 هيخأ ىوبأو هبيرق ىنيمالا نبأ نأ 55# كلذ نم ايمخشم ىفعتساف ىااغلا

 ريبكلا رفاظ هالوم ىلا همازتعأ فرسو كلذ نع رصقاف dal ةروث دو مكذو

 al el ىلوم نم ناك هنأ هربخ نم ناكو برغملا نم همودق دفع كلذو

 نوحي: ئذلا pes نون. lil A SLA ati dis à 4 LUS ءايركز

 ماقاف ركب ىبا ناطلسلا هيخاب ءاقبلا وبا ناطلسلا بارتسا ام دنع ركسعلاب

 ميلا ىقنحزف يايا pl Leone 3 .سفوت ىلا برعلاو ىرودزملا ءاجو ةجابب

 )4( Les mss. À et B portent رمزعأو

 ه٠١ .



 هز.

 ىناطلسلا Me أهدعب GÈ رن هلك كلذ b,S$ LS" dale اوضبقتو هوضفف

sel, CSS “=ةلودلا نم 155 ل  oùةنيطنغسق  NASكلهم  y!تاك  

 ىف da lb ىناطلسلا هب ىارغأو رمغ ىبأ هب صغ م ةرشع MS  ةئس

 ,LS ةربم ناطلسلا هاقلو سنوت ىلا اعجار SG رمغ col كلهم ربخأ هغلب

 أهرمإب ماقو اهمدقف هللا دبع دليم ريمالا ةنيطنسقب هنبأ ةباج لع ءاذطم

MU LR aus suustaciels as Ju 
ls Jai oiرانك :مدشلو  Le 

cs À»رممالا  NAS ésهللأ  SESغابدلا نب ءايركز وبأ  «deناغما  d Li 

 ريفاظط دئاقلا اهفرصف هللا دبع ىباريمالا باكر ىف ةرضحلا نم امدق اناكو

 هيلا نولاقلا نبأ رأمفو نارع ىبأ نبأ روبظ ىنع ريق

 نب مهاربأ نب ىنوم نارع ol بقع نم اذه She al نب دمحم ناك

 هع نيا هللا دبع دمحم Ji نع اينان ةيقيرفا ىلو ىذلا وهو صفح ىبا يملا
 اهيلع اهلاو ماقاف ,4x لوال شكأرم نم اهب هل بتك دحاولا دبع دمحم ىبا يشلا

 نارمع وبا ماقاو ةياقسو نيرشعو ثالث ةنس رخآ مدق نأ ىلا رهشا ةينامت
 وبا هبقع نم نأك ىأ ىلا متلود لظ ىن هونب ,Las كله نأ ىلا aile ىن اذه

 LS ىبحي وبا ناطلسلا ناكو ركذو تيص هل ناكف اذه دمحم دلإو ركب

 هتنبأ ىلع دمحم LAN هدقع رهصب هلصوو هتبارق ةمذ هل اعر دق ىنايدلا نبا



 هاا

tale)هبوكر دنع سليارط ىلع هفلقتسا رش اهنع هجورخ ددع سنوت ىلع  
 مهتعأ هعومجج قارقفأو همازبنا دعب ةبرض وبا ناكو ةيردفكسالا ىلا نيفسلا
 du ىلع اينع علقاف هيلع تعنتماف ركب وبا ناطلسلا اهب هلزانو ةيدبملاب

 بلقتيو ناطلسلا ىلع هفالخ ليبس ىف رمع ىب ةزهح ,Pl ةبرض ىبال هدقع

 نم ريثكلا هيلا عزنو ناطلسلا de هنوبز مع ىتح ةهقيرفا ىحاون ىف
 رغثب هتيالو JS نم نارع ىبا نب دمحم مدقتساف هعوج ترثكو بارعالا

 JS هركاسع عاقجا لبق ناطلسلا اضراعم سنوت ىلا فحزو سلبارط
 CRE ىدحأ ةنس ناضمر ىف سنوت نم ركب وبا ناطلسلا جرخل هتيبعت

 ىبحي نب دمحم mel ناكو رمع نب مالوم ,Lui das ةنيطنسقب قحلو
 نامباتوب ناطللشلا ديجع db al ec مناط دعست را
 بحاضو رغ نب Be هريزو ىرازفلا نعاطم نب زغم ناكو هنع lé هل

 ge اف che pb بالجالا ىف هلخادف Lalle, spi اقيذحم ةاروش

 ble دلبلا ىف غلا نم بكرو سنوتب ىنولاقلا ىلخت هفحز ماما ناطلسلا

 ناطلسلا ETS Lab نارمع ىبأ نب دمحم لخدو نارع يبا نبأ ةوعدب

 ناطلسلا قحلو ىرخالا نم ردصو هتقنس ةيقب اهب ماقأو sad ىلع ىلوقساو
 ةيبعتلا لمكتساو للعلا حازاو هعوج دشتحاو هركاسع عمج ةنيطنسقب

css,نيتنث ةنس رفص ىف ابنم  weنبأ جرخو  olنارمع  Si 
 () del ةيناثو dt ناطلسلا ميقلف برعلا عوج ىف رمع LT عم

 محمداتم de AS See ep هل .ةمعمأبابنييشوللا سس )درا هس
 ناكو ارساو التق ميف ركاسعلا تنختأو مرمغو ىندم نب روصنم نب دمحم

 نم ناكف pes نب Pre ىلع ضيقت ث هل ءافك ال روبظ Us ناطلسلل
 هركذن ام هربخ

(4) Il faut peut-être lire EI 



 هز

LLنارمع نبأ ىلع روهظلا نم ناطلسلل &  dell,مب رفظلاو  Leعفصو جيتا  

 داسفب تاينإ تاطك 4 lét نم ترهظو رمع نب ماليم فنا مغر fa هل

 هيبيبرو روصنم هغبأ هب كتقفلا ىف لخاد مالوم نأ ناطلسلل ىن 3 متلخد

 ىم عماج ا سر عك نب جحا er هللا تبع ,cl chine :نادعز

 نأ عب دهجا نب هللا دبع نب نوع Res نبأ Ras كلذب dès ةراوه خومش
 Ra ميلع CAS ىناطلسلا de أودع املف bal) Le AA Les دولخأد

 هتنس نم ىداج ىف ابلخدف ةرضعلل ىلا وه عجرو اهب اولقتعاف سنوت ىلا

 دلبلا رهاظب اولزن ىتح هعابتا ف برعلا تفحزو ىانلا ىلع ةعيبلا ددجو
LLهيلع  GETمالوم  dll,مسيحتب اولققف ملتق ناطلسلا ذفناف  

 أوممادتو هموق ىف خرصو نرحل اذه عقوم هدنع مظعف ةزهح ىلا مئالشإب ثعبو

 نيمح ىلع fre نارمع gl نبأو 5 ai ىلا paul اودغاو عبحاصب bai نأ

 حر ةصرفلا نوفي منأ اونظو ناطلسلا ةحاراو ركاسعلا قارتقفا

 نبا لخدو ةنيطنسقب قحلو هلوهد ىم اموي نمعبرال سنوت نع ناطلسلا
 ]0 nn dou ايهما فقال نراجتزت كاب طارسع نسبا

 نارمع ىبا نبا هملا ses ةنيطنسق نم ضهنو هقيبعت لمكتساو هعوجج
55eىف رمع نب  Roseممف نخناو مي ناطلسلا عقواف  passىجاونلا ىف  

 هبجول 5,7 ىغمو نيرشعو ثالث ةنس رفص ىف Laos سنوت ىلا داعو

 هركذن ام هرصأ نم هاك املا



١ of 

À 

 ةتانزو ىنايحلا ىبأ عم سمغر ER ءررخ

 نارمع ىبأ ىبأ عم ةقشلا ةعقاوو

 ىارو ىرخأ دعب ةرم سنوت نع ىنارمع ىبأ نبأو رمع نب ةزمح مزهنأ أمل

ol +نارمع ا ىبأ  Pinsنغم  Dee dicناكم 4  AUSسلبارطب  

 هلخادف ةيدسبملا نم هناكم !jui gala Lo ةبرض es للا كو

 عر هيلا ركاسملا ASS توعبلا ديدردتب اه دونم ىنع سنو حاط

 [sam نوذغي ناسملق ىم اولحترأو تالاجرلاو dell À se, Vas رغغلا

cieىلإ ىتنأ  ques,نمب  disةتانز ركاشع تلطا الو ةنيطنسقو  

de M)ءاقللاو  Jet5 اومزيضأو مفاصم  del tesنالقر  Lies 

D pue a bleu]0. ىم مايال  FREهيقلو  TAهقيرط يب  selبرعلا  

 tant gén pa ةرلص قش ملم Dal نلف امداد
Roنم لاوش ىف سنوت ىلأ عجرو  désعبرا  cssهعم نمو ةزجح هعبتاف  

6 



 هلم

csaidlوب نب رماع مربدك ميلا قبسو  deمكو €  Las yجر [ض  

 أهدئاقو 7 رهاسع ىع تعب لأ X RS دونهلل نم Le ىق 4.موي ,ىم مداقلل

 ىهنو NS a ةلداش 0 Sy Léa. De لقاعلا هللا دبع

 0 رقمساو دلبلا

 قحل داولا دبع ىنب ركاسعو رمع نب ةزهو coll نب ةبرض وبا ppt ام
 ELU بو حل نم هدعب 57 قلو اهب lys Sub ةبرض وبا
 دفوف هيلع بالجالاو (dix اورمادتو هبالغ نم بوعكلا ous ىقل

 هموق ىف هنرق لهلهم نب بلاط هعمو Le نمفشات ىبأ ىلع رمع نب 54
 معمو علس نم RS سوقلا sb نم مكح ىنب ىغب يس ارك يملا نإ نامت

cetهركاسم .اوغقساف نولاقلا نبا  pa)ةبيتك ناطلسلا هل بتكف  

Lake aieىدركلا ىلع نب ىومل  aslel,نم سنوت كلمل مل بصنو معم  

le neديبشلا نب ميهاربأ نوع  ssl, freنب ركب وباوه ديبشلا  

 D nd AU LR Ales led نا
BL à,وبا  alle Aاكو ءايركم ابك  all gt 05 le pal 

 ركاسعلا ميلا تزربو سمفر ةعقاو 7 سنوت ىلع هب اوبلجاو رمالل دوجصنو
 [alu هبصنف هرشأ ىلع دفولا اذه ,a ب ىاسوا 52 هانركذ "LS اومزبناف

 كثعبو نولاقلا نب ىيحكي نب دمحم هتباح ىلع لمهتساو مل نيفشات وبا



o1o 

DE ةيقيرفا ىلا: اوفحزو ىدركلا ىلع نب wwe رظنل ركاسعلا ماعم 

rie) عبرأ ةغس نم ةدعقلا اذ متعفادمل سنوت نم ركب وبا ناطلسلا 

 اهتحاسب اولزانف ةيبعتلا لامكتسا لبق هولجاعو ةنيطنسق ىلا قتناو

 ماقأو  coupeميهاربأ مدقتو داولا دبع ىنب ركاسعب اهتلزانم ىلع ىلع نب

 نيرشعو سمح ةنس بجر ىف اهلخدف سنوت ىلإ رع نب ةزجو ديبشلا ىبا

Je نيف سيزالب قطو HE SR لس( يح 
 .هيلع  Aisneناضمر.  dll, (ansاوناك ناطلسلا  alتايايغ ىف

 فسوي مخلي ناكو ءافتخالا  yنب قمل دبع ىخأ نبا وهو نامع نب رماع

 هوجو نم طالب دئاقلا مهفو نيرم ىنب صايعا نم ىامقع  HANةقرترملا

bises Jet ce ue اهلج يار base 28e Gauss pbs ad 
 ناطلسلا .ةوعدب , billنم ىلشك راد ىلا اودهعف غيلع تعنتماف ةبصقلاب

 كرتلا  5 Aملجأ 3 ميلع تعنتمأو اهولتاقف نولاقلا ىبال ةناطب ناكو ةق

 ممارم نع حابصلا , Ji bassنم غرفو  filéناكو  ageىلع نب
 ماقأ ةفيطخسق راصحل ديبشلا نبا ىع اوفلخت امل ركاسعلا نم هعم..نمو

 علقا مث امايا هيلع  ei isةرستع  iaهتقلزانم ىم ( d'aهبحاص

pre ةيليعتلاو»:دلاميلا ml ts مضي IEEE STARS 

  dlديهشلا نبا اهغم لفجاف.سنوت  ilىف ناطلسلا ابلخدو ىولاقلا

 لاوش  dieنم ناك نأ ىلإ اهب ماقإو هكلم راد ىلع ىوتساو نيرشعو سم
 دركذن ام .هرمأ



 هاذ

 تكدزرسهت ,Lu هاج Los .ءاربقل

 اهيلع ناطلسلا ركاسشع مازبنأو

 dus de لي مدقلا ةنم رمالا ىف تنكيهتو وهلا هل الخ ذنم نمفشات وبا ناك

 ae, wall عفدي ركب وبا ناطلسلاو Load ةلواطمو توعبلا ديدرتب

ausءامظعو  JM as,نم لوالافب  otعالطسضخالاو ةييانحلا ليس  Le 

 دبعتو دونبلاو ,ANT لاومالا نم ددملا ميلا برسو كلذ نم هيلا عفدي

 الك نيفشات وبا ناكو كلذ ءاوو نم هرظنو SEL ىف تابقلاو ربصلاب عملا

 (jé de fr se dell كلا :نضوبني زكي ىبا .ناطلسلا نم .سحا

 هشطب نانع كسمو همزع نع نهوي لغاشب هامر ابيلع ةرمجملا هبناتك

UE ur 7 La usيدا  Las als Le als 4 Réalةووعلا  

 معمطي CSST el ىلع بالجالل بازحالا عمبكو ةعاطلا نع

 دجال eus ll الث صم انديد. كلذ SES WA ليف نم مل سيل اهف

LL,ركاسعلا نمف شات. وبا حرس  Liuسمج  ssعم نب  Letيه  Çnديدطعلا  

 نم de up cmt اهيلع دقعو ةمقيرفأ لها نم مئايلوأو رع نب ةزجو

 Lies نامت ةنس اهراصح ,3e اهنع علقا مث ةغيطنسق لزانف هتالاجر

 dal طيح ان ةياح ssl» ىلا عجرو لاومالا ={ ابيحاون É ةراغلا ىستنو

 [Gé ىلا برغلا ىم عراشلا قيرطلا ةعراق de, pie des ىلع تالكيتب

Le,تناك  leةعدار  dieكلت اوطتخاف ريجلا ىلأ  dant)اهودهشو  

Legاموي نمعبرال تقتساف مشومج ىلع تافاسم اهومسقو اهيلع ىديالا  

Erكتاكدرزهت  fes alمدقالا  ae 32 dus Jadlىنسأارخي عفتمأ  



 هاا

 ةنيدملا هذه bis, sal ىن هانركذ ايك هملع كلهو هلزانو ديعسلا ىلع

 ga تذخاو ,Jul ناسرفلاو لجرلا نم ةلتاقملاب ,Lee ددملاو تاوقالإب
 نم هتالامع باحتاو هركحاسع داوق ىلا زعواف Lise Sell قلقو دلبلا

 ديس نب دمحم رغتلا بحاص ىلا مركاسعب اورفني نأ ,dati هملاوم

bis saltدلبلا اذه ىلا هعم  À|بو  Halal re Rs 

 نم ىنافسلا رفاظو ةراوه نم لقاعلا هللا دبعو ةفيطنسق ىنم ريبكلا رفاظ

 رفغتساف hs ىلع نب use غلبو نيرشعو عبس Les ةياجب اوفاوتو ةنوب
 ةياجب نم اعيج ركاسعلا تجرخو داولا دبع ىنب ركاسع نم هءارو نم

pes525 شانلا يمسي  A1مهب وخلا  SMS se 

 تلخادو ةياجب ىلا ملف عجرو ريبكلا رفاظ لمقف هباعحأ ,de هيلع ةربدلا

 لك نوبزلا ف ىسمع نب ىنوم لخادي ناك امم LI gas سانلا ديس ىوبا

Lie sal,هناطلس ىلع هبحاصل  feesدلبلا لوخد نم  bel, Sky) 
 زيرعلا دبع ىنب مساقلا AN ةفيطنسق ىلع ناطلسلا دقعو ملاعا ىلا نيلفاق

LLىلا همدقتسا 3  madىف راورملا زيرعلا دبع نب دمحم هب نيعتسيل 5  

 de sie, LL ابيلا جاتتحت ىلا تاودالا نم is ناك L le ةطخ

dsةفيطنسقب هللا دبع ىبا ريمالا هنبا  SU Atناك نأ ىلا نانسلا  

 هركذن ام هنانب ليوحت نم

adبجاه كلبم نسع  LAةيالوو  

LE 



 هام

 ىنيسهو نكس ةفس دادغب ىلع (.ras XAS Dr LA" ىلع رططلا

 ىفتملا ىلع اولزخف al 21 م ىنم pres سنفوتب ps ىم RAS ةياقسو

 دبع ىب ىلا نورخأو نيرم ue dire موق Le مراوج نسحاف شكارم

 روغتلا .ul طسوالا ss a ريمالا ةلود ى وه Las a 4 ذه زيرعلا

da usسنؤت ىلأ 2  Lu 5 sas à Luiىلع  dalمدنا م  

 539 هأغمدق ee ni di ob cl 0 0 us باتر |

 كله نأ ىلا كلذ ىلع لري 2 des اعاجت ,als Le تاودالا ىنموه دول زيرعلا

din niet Eحمس  Lesىناطلمتلا دارأو  Xe id deنودلخ نب  

 de راشاو بقرلا نم رارنفلاو نوكمسلا ىف ةبغرلاو نيدلا ىلا ةيقاصلا نم

mas ll J|عيبا نب لديك رغلا  yaسافعلا ديس نب ] Ju.هج  

 عالطضالا cs هتهكش ةوقو هةبيساسو dt ةرئاكو ناطليلا ىلس عم هفلس

 ضافتسا دقو حرخ 4 اًيلم باغو هقاور ىلا ناطلسلا ,sl راورملا كلهم

 Ses ناطلسلا ماقاو اهركفتساف AU ces هنأ ةيشاحلو ةناطبلا نمي

 PE |, pue —J اجلا دبع LP pol) LI ةباجلأ ةطخ ى



 ه3

 مرحم ىف مدقف سانلا ديس نب نيسحل يبا هيبا بجاح نبا دمحم هتصلاخ

 ةباحو le Je دقعلا d 5%>s Les علطمضاف Let هالوو نيرشعو نا 2

auعفدف اهب  Laiىف هنع ةباينلل  Leنوح رف نب دمحم هقعينص  

 ركاسمو ,ls كلذ ىلع JUS ديرما ل مساقلا وبا LAS هعمو

 نبأ مدقم نيود نولاقلا مدقو ,Lis ذخات ملقاعمو Le سوجت ةتانز

 al upl ةمدخ ىف سفوتب ناطلسلا ىع ولعت امل هنأ sn نم ناكو ةطقأ

 حرخو كلذ ge ناطلسلا galet سلدنالا ىلا نيفسلا بوكر sb نارع

 2 sl 5 slt Gb ble 5 ral ىلع ك4. عمف بلجاف نارمع + [y عم

 ىمع ةدواودلاب 5° GA ديرشلا نبأ مع لما مث ليعافالا لعفو ديلا نبأ

 نم ةقلوطب هلزناو هراجاف دبعلا كلذل مسيءر nel ىنب ىلع de لزنو حاير

 ىلع دفوو ىعسا ىتح ىامألا هل ىضتقاو هناش ىف ناطلسلا بطاخو بازلا دالب

 ىبأ هقبسو ةطقأ =. عمط on mis قو دجأ نب we tal عم ةرسضملل

 ىناطلسلا ab دعب ىم ىولاقلا ,sl ب لقتساف ناطلسلا 5 (met كايد

 ىلوم ,ose ابهلاراسف ةصفق ىلع هل دقعو دهدعوو هيلا رذتعاو هسفن ىلإ

 لهد دلبلا ةحاسب لزن اهف همم ىلؤملا نكقيل هتيماح ىلع اوضبقتي نا

 عصاست ةمعميو داعم LS LS 2 fx دلبلا 4 Jess املف هناكم

 ,all كله نأ dl رجانخلاب امعط كولواغتو هعم اوءاج نيذلا AT هيلا مدقتف



 ىيولعملا نم رورسم هالومل ds لوأ ذغم ةنوب ىلع دقع دق ناطلسلا ناك

 ناكو ناكمب A سأ مو ةظلغلا نم ناكو La علطضاو al ماقف

 ىلا اوبهذو مدهطضاف [ضامب] ةنس ةصابلو ىلا جرخو ارابج lié كلذل

 ةنوب ىلع دقعف ناطلسلا ىلا هكلبم ربخ غلبو ميرال علاومأ نع هتعفادم
 هركسع ةدايقو هتباح ىلع ىلوو Lait هقعبو لضفلا سابعلا يأ هنبال

unes. till 
Seauهركذن أم مرمأ نم  | 

 دمحم ةثالغلا هتوخا هعم مدق سنوت ىلآ مدق امل ركب وبا ناطلسلا ناك

 JE ىن ,US نارخالا قيو ممم نهرلا دبع كلهو sell دبعو PP دبعو

 ONE MO تتاكد ةيجملا_ قف لامن
 نب نامتع نب gd دبع ىناكو ةلودلاب صبرتو ةبقرملا لهن ىلا قوشت سراف

 Sad le مدق مكلم صايعأو نيرم ىنب dé نم قمل دبع نب دمحم
 نامت ةنس هكلبم ليبق ةياجب رمع نبا ىلع لزغف سلدنالا نم Lai اعزان

 نم ile ظحو هظح رفوو اب>رو ةربم هاقلف ناطلسلاب قحل مث ةرشع



o+ 

 بكرتسي نأ هل لعجو عاطقالاو تايارهل , Gusىف هب ربظتسي ناكو
she se Les درسيب سس نم هناكم دهاشملا ىف Je هبورح ققاوم 

Last, ةظلغ هيف تناكو هنطو لها ىلع ةعيب هل ندقعنا دق ناكو هموق 

salsa ali بيباسا ءاوصسم اول سلال ا ا سس 
 هيا لوا راج 2 ليما ملا  «tape cé de bed 96و دل

al ضعبب اورمو نيرشعو عست dés عمبر ىف اهموي نم اجاخو ssl 
 برعلا  xebرممأ اههض  «sdبهذو ىباف قكل دبع اماف لورخلا اهيلع ضرعف

 ول كا  eeهيرظوسا يسيل  dlaرج الوماو
 ىم ميك نب دمحم هققول حرسف ناطلمسلابالا  delةفئاط ىن هقلود داوقو

AL ot de MS LE ACER 
À spi اوداحتو حام ملإب Los هولعقف اميقشم dus نع عفادو دجلا 

  raiفار نقر ناهععم نتا ىدلامطو لزنو 58 ىفدف ة  mailكرينا

 ابكلام ديو داستو ةيصفخحل ةلودلا ةبلاطم نم هليبسب ناك اهف هبغرو

gl باجاف متداع Je L& re el تالاجوو ربع, وبا ةزهن درقأ ىلع oies 

 ني هما هل بدعتو مكرصا ند  or colنم ناكو  4 seهكرت

opel لسمناو ةيسضوبا مزهنا الف سلبارط ىلع الماع ىنايكلا ناطلسلا 

 ةرضعل ىلع هب اوبلجاو برعلا همدقتسا  Lauىدحا  LS eeةقس

seb سلبأ طب قكو Wall ناطلسلا عوجر دنع Lis لفجا رق pal 

sh Gate rl re تتلون 0 
dot. 2 ie طامي ومر M RENAN 

 ىف ىنيمفسات ىبأ دفع اهب رققسأو  se reةيأرجو ةمارك  dlلصو ىأ

 عست ةنس هيلا دفولا اذه , ésنب  axeرمالسمل  das olمدمأو

 دقع ةتانز نم ركاسعلاب  cl Raleهتناطب نم ىوم نب ( lieهيبأ
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 نوب وب

fee EDهملاومو هتريشعو همنب نم هتلهج ىف نم نامقع نب قفل دبع  

 فحزف سنوت ىلإ اعممج اوضهنف ةهيرك bass برح سالحا اوناكو هقيمشاحو
 ديه eh HIDE situ قاما
 هب طيحاو deg تلفو ناطلسلا فاصم لتخاو cd ترادف نيرسشعو
 ,ls امل ىنهو ةحارج برك ةموح ىف هتباصأو قيرلا بصع دعب تلفاف

 ركسعملا ببتناو ىنويدملا دمحم مربشا نم ناكو هقيشاحو هتناطب نم ريتك

 اهقلطا ىتح ناسملت ىلا القحاف ناطلسلا ىنبا رعو nel ىلع ضبقتو

 Las هحتاف ناطلسلا نيبو هنيب تعقو ةلسارم ىف كلذ دعب ىيفشات وبا

 كلذ دعب نم ملصلا ناش مي مو نينبالا ,Gill مسلا ىلا خ ويف شات وبا

 HMS ةنس رفص ىف 0 سنوت ىلا ةعقاولا دعب She 9 نبأ مدقتو

 ىف ىرصتقلا هيلع رخو داولا دبع ىنب دئاق ىسوم نب ىيحي هيلع دبقسأإو

 ا is ل
11109 
 - SS5 Le ناك St AT dis نم, يجر: ىذ [ll انهيلا Jess lg :نارع

 ةرهاصملا نم كلذ عبق امو داولا دبع ىنب ىلع

 001 ul Se. dt, St 54, (Lu. he لاح

Lis4 رجلا  deهكلاه ىلع داولا ديع حاحلاب ةعود قاض دقو  ET 



 وب رس

 ةبلاطم ىلع ميعاود كلذب ثعبيل ىنحالاو راتوالا نم داولا دبع ىب دنع غل

 ابا ريمالا هنبا هيلع ةدافولل نيع رث هنع مت ربك ذخايف داولا دبع ىنب

LS;هعم تعبو  LIنمكا فان نب هللا دبع دمحم  die (yنيدحوملا  

 ةساسغ ىسرج اولزغف ةياجب .نم رجلا بكوو هاروشل ايجنو هباطخل اناسن

 باجاو ةراجالاو ىرقلا ىف غلبتساو هتدافو مسكو همودقل برغملا بحاص زتهاو

 ةافاومو Links XI gel ةطي مش ىلع هودعو ا ةيراحم al مءاعد

ages ol Sal)لاطلسلاو  obus LE Aie 3 a!دعومل  pr 

 M يجادنزلا ىيحي ىو معو ىدحا ةنس نعب ديعس وبا ناطلسلا ,JUS كلذل

 sal de Lo نركب Gi 'ناطليلا Mie ىلإ ةعيسبا لوطسالا 61

ad,هيلع دفو 5 نارمع يأ نبأ ناش نم عقو اه كلذ نع لغشو  

slel all lu nlنمعو :كلذ ىن سيدك  Dalةيبطقل ىف هنع  

 ناطلسلا اوفاوف دفولا عم هفرصو ىفرعلا رتاح ىبأ نب مهاربا ناطلسلا نم

vaioرخآ  SA disدقو  sbنم هتينماب هوءال هسفن افشو هودع  

 نسل ىبا ريمالل ميهاربأ هنم بطخو ناسملت ىلع برغملا بحاص ةكرح
 ىبا رهمالا ةقيقش ةمطاق هتغبأ ىلع هل دقعف ديعس gi ناطلسلا ىبأ

 مدعم 0 cal فهيم بايام 4,40 اج رد مك ا
CRIEوبا  allند  aps He 

 اهرهم à ناشلا ناكو ,pal ةطبغلا نم ريثو Je ىلع els هريكذ/رم 06,

Lib,اهسارعا دهاشمو  La,نمتلودلا رهافملا نم هلك اهزاهجو  

 مايالا ىلع اروكذم لزي مو

)1( On trouve ailleurs ce nom écrit ainsi ىادنرلا 



 هرب <

 2507 الملا هكر = بدأ
 تكدر مما ES داولا NAS se رارفو

 di رخآ رابخالا نم هانمدق ام ةّيفت ىلع ديعس ىبأ ناطلسلا كلم ناك

 nb let دعا ددعتبا نوم هسا وقرا" JEU 'كيؤو ,SE دخلا

tableهنايغطو نيدحوملا دالب ىف هتيع نانع نع ضغلا ىف  À Lake 

 نيثالثو نيتنت dau مل هّرصلا ليبس ىن هملا دبنف درا ءاساو ربكتسأو

 مناطلس ىلا ةياجب نع مركاسع تح مفأو ناكيلم ال ايط هالكلا !كيوظو

 els is Sal, die Jhal ةفراشمل Sete SEL مدقتتو

 ىوطبلا دمحم ميلع دقع ابل اددم هموق نم اركسع تعبو ابل رصاحلا

 ةماركلا نم عيساني Le اولبوقو اهولخدف نارهو لحاوس نم هايطاسأ مبكرأو
 des ناسملت راصحل ركب ابا ناطلسلا نسل وبا ناطلسلا ضيفتساو ةيارجلو

 (.LE عرشف ءاي مكر اياد el dl as tal قوي اطوعتلا ناك امك

 هراظقنا ىن ةلاساتب نسل وبأ ناطلسلا ماقأو هللع ةحازاو هتكرح زابج ىف

ALL Se He Je, Aliens000 1  
 دعب Lys هلماع لققف de,s 4 جرخو ضقتنا همنا عر قش انس قلع“ ايا

Lis |ةندابملا ىلع )1( هيبأ دعب هل دقعو هلمأد  die ALI,هناكم  

 ناكو Aile حالصال برغملا ىلإ اعجار رك ر بقل اذه هغلب الف ةساججم نم

 ob دل ANR رج RE ES ee ناطلسلا
 اومزهف ةياجب ةطيحملا داولا دبع ىنب روغت ىلا هتامدقم تعبو le ىلا

 اهب ةرمجملا SUN اهنع ترفو تكدزوهت ىلا هتلمجب ىحز مث 1 كك
(1) Les mss. portent Last 



 هالو

 re لعق Lt Lu اهلاوي بيضا Laye سس
 ةدواودلا نم ىيحي ىب عابس So نلطومو ىلا 5 ابتخا ةلئيسملا ab لأ

 fes عابس نب ;tés عابس نب ىلع انبا ass ناهلس متجشم تناك

 اوهتنو مموق ابملع bles نمفشات Qi ةعاطب اوكسمت دق ديعس هنباو
 Le ةبذاجيو Les تيعلاو نيدحوملا دالب ,sb ىلا ليبسلا ةركاسعلال
 ضايع لبجو ةغوناوو late لبجو ةليسملا دلب نيفشات وبا معطقاو

 مرغت pas ةياجب نع مركحاسع Sul درش الف ابلامعا نم اهوراصاف

genes hole di tape Le al le Jul para Late 
 Ke دالوا ريبك دجا ىب ىلع كلذب هارغأ ىق دازو هتوعد ابب ددبكيو هلاعأ

 dell ىلا Le لحتراف علوهدو مراتوا لهاو ,als اليه عابس st لاتتقا

fsالط رطل  lagةفاكم هعلبو  laدلع. لانس  
 نم مدق هنأ هربخ نم نأكو سنوت ىلع هبالجاو ىنامحلا ناطلسلا نبا دحاولا

Gallلزغف نيرشعو عست ةنس ءايركز ىبحي ىبا ناطلسلا هيبا كلهم دعب  

 هب عماستو سباقب ةخشملا سيءر ىكم ىب كلملا دبع هل abs بابد ىلع

dass sl, eeخَتغاف ناطلسلا عم عضوبنل ركاسعلاو ةيماحل نم ةرغاش  

 لزغف 52 ىل هن لحروو هل عيابف همدقتساو ةصرفلا رع نب ةزهح .

 PAL DEN لبا: 264 !y هبجاحو نايا نب دحاولا دبع لخدو اهتحاسب

 هتقمدقم ىف تعبو ad ىلا لغقف ىناطلسلا ىلا ربخل غلب ام اقير اهب

 هعوجو ىنامحلا نبأ لفجاف كلذل Pal ركسع ىف هتناطب ىم ىوطبلا دمحم

 ناطلسلا ءاجو اهيلا cobalt لخدو ملورن نم ةليل re Je سنوت نم

 نيثالثو نيتنث ةنس رطفلا ديع A هرشأ ىلع



 هرب د

AS ايي AS sil 

 هدعب F° نبأو زيرعلا دبع نبأ ةيالوو

DC hi Lisa] 
 ةياجب ءايركز , LLكله  dasىف اذه دمحم هنبا قلخ ةياقسو نميعست

  dieاواو هيلع مرصق لقشاف هتعن ىرمو ىناطلسلا  Aهعضرأو هر

Jia هيبأ دعب نم ةلودلل باجل ناكو هفنك ىن اشنو هينب نم ريقكلا عم 

AI ىف هنو ثويو هقح ىنوفرعي اوناكف هيبال عئافص ىاخرلاو ىبج يأ نبا 
 رمغ ىبأ مايا الا دجملا ىن ىسلاو ةيلوجرلا نس ىف كردي مو مسفنا ىلع

  palاذا ىتح ناكم هغم هل ناكف  JSةنيطغسق ىلإ ىيحي وبا ناطلسلا

sul, ءارزولاو باج هل ماقإو.ركاسعلاو تالالا ريغ نبال هو سوت بلطل 
 حرس ىنهف ناك  desىلع ادئاق سانلا ديس نب دمحم  Sueهركاسع نم

 ناكو  LAدعب نم هل دقعو صاصتخاو 5,5 هدنع هل تناكف ناطلسلل

 نبا كلهم  esلزع امل ةياجب ىلع  Lieنولاقلا  LSاهب دبيتساف هانمدق

 ركاسع ىود اهاجو ناطلسلا ىلع  dsناكو اهنع مرودص ىف عفدو

 هلك كليف دل  seنب ىبوم ةتانز دّئاق نيبو هنيب بنك ةروكذم

ob, هناطلس ىلع ةهبحاص ناكم اهتم do, لك نوبز ىف ةلخادم ىلع 
Li, هرابخا ىن هركذن ايك ىلع نب ىبوم بكنف ىنيفشات وبا اماف اهرمال 

ALLEZ هدلقو هاعدتسا مث اهنع.سانلا ديس نبال ىضغاف ركب وبا ناطلسلا 

up er les هناكم ىلع قلقساو هانمدق ايك نيرشعو عبس dix 

 ديرملا نب دجأو نوحرف  plaريمالا ةلافكو ودعلا ةعفادم نم هالوتي ناك اع



op v 

 هكلم روصقب هنكساو ناطلسلا de وه مدقو ناطلسلا نبا ءايمكز ىبا

 هيلع دادتبسالا قلط 3 ىرجخ لالقتسالا ضيوفت هناطلس روما هيلا ضوفو

 تناك ام عم ةلادلا تاتلف هيلع دتعاو لابمالا )1( لبط ناطلسلا هل خرأو

 dal مظالغتساب هالوم ىلع نوب رلأو ودعلا ناش ىف ةنهادملاب هيف ركرت نونظلا

 تلجت اذا ىتح هنود هب لالقتسالاو ةياجب رغتلا ةياج نم هناكمل ناطلسلا

 ةياجب ىلا ركب وبا ناطلسلا ضهنو هبقرم نم fake نسحلا وبا لطاو متبايغ

 سانلا (OR ER RER PAU CE LU هأرغاف تكدززهت ىرخر

 هذه نم هعجرم هيلع ضبقتو هدادبتسا هل هظفحاف ناطلسلا هل هبنتو

is Aعمبر ىف  deuتالث  dire, Sas,مت  Eh dialباذعلا  

 هقباوسب Jos تمغتسي لاز امف ةرطقب سبي مف هنم JU حارقسال

 لانو شحلاف باذعلا هعذل ىتح هفلس دنع همبأ قباوسو ىب Ab عاضرلا نم

 ةرسخملا جراخ قرخاف هولش رجو ىصعلاب اخدش Jus عذقأو قاطلسلاووم

Liesنبا ىلع ناطلسلا ضبقت الو رومالا ةبقاع هللا ىلإو نكي مل ناك همسر  

ssl aus Se | Le, Lil.دبع ىو مساقلا انا تفاكلا  

ue pos le 25, goalىحيم: نبا. ةعيابمر سمعتم  say sul 
 نأ ىلا هعم لزي ملف تكدززهت .ىلأ هقيرط ىف ناطلسلاب قمل ف Sd نبا

 ال lieues SES, LS هالوف ut sun ul de couts, dis لكم

psisىلع ناطلسلا دقعف برحلاب  edهقناطب ريبكو هتعينصل ريبدتلاو  

Sesءارو اهف هل ضوفو مكمل نب دمحم  Sadدمحم نب ىلع نب دمحم وشو  
 ةعبسب ءاسورلا ىترعلا .ىنب ىف هبسنو dl aol نب pole نب 8e ىبا
 dub لقتسملا pull sl ىيدلاو معلإب روكذملا سابعلاوباوه دهجأ هدجو

Litsنيدحوملا دعب نم  GSنب دمحم هب ىنثدح اهف هتيلوا ربخ نم  
(1) Il faut probablement lire لبح 



 هال

cesنييفزعلا ءاسور رخا ىنزعلا بلاط ىبأ نب  dauممرما ىفقنملاو  
Leءاضقنإب  dub,اهب ىنتدحو  Lastدبع هع نبأ نيسح  ordiنب  

 اوسلاق 4m iles ol coll نع ةقثلا Last اهب ىثدحو بلاط ىبا

 هسفن ىلع افرسم ىناكو مهاربأ ىسي خأ هل OS ssl مساقلا ابا نأ اعيجج

 رايدب قحلو رفف هنم ندققيل مساقلا وبأ sal Colas ةقبس ىف امد باصأو

 اذه لها نع ربخل ةيقبو هينب نم اذه دمحم ىنإو مربخ رخآ اذه قرستنملا

 ةزهح بجنا مث ةزه دمحم ,cé ادمحم بجنأ مهاربأ نأ ماوس نم تيبلا

 ءايركز ىبأ ناطلسلا dll ىف رقتساو بطلا ملع ريظتساو ةءارقلاب ىلكف ايلع

 هل عمج واود امعاو هنامزا ضعب ىف عجو ناطلسلا ,SL ةيبرغلا روغتلاب
 نم عقوف ةاوادملا نسحاو ضرملا ىلع سدح اذه ىلع pas ناكو ءابطالا
 هتولخ لهاو هتصاخب هطلخو هسفنل هصلخقساو عقاوملا ىسحا ناطلسلا

 محملا ةلودلا ىف اعدي ناكو هيف دحا هيرابجي ال ناكم ةلودلا نم هل راصو

 طلخو )1( كدا ةنيطنسق توهب ىدحأ dt رهصأو هدعب نم هنبأ فرع هيو

 ركب ىبارهمالا عم عضرو هرضقب هغبأ دمحم هل دلوو ناطلسلا مرحب هلهأ

 . غلب الو اهبمترت نم هوجولا نسحا ىلعو ,QU ةلودلا رجح ىن ,Las هنبا

 ناكف هصاصتخاو Alt هجو ريغ نب بوقعي ةلودلا سيءر هيلا فرص هدشا

 ىناطلسلا ha نيب نم دعب اهف La اهشت هبسكا ىناكم هنم 4

 ضعب ةدايق هدلق ةيقيرفا ىلا ىيىحي وبا ناطلسلا ضهن الو هّئاصلخو

eusةجاب لع ىلع + نبا كلبم دعب هل دقع مث  osنبا قر  

ll aeةتياي اهانه : yo el ol ue da Je AS١ بج  
 ىلوف كلذل هعفد سانلا ديس ىبأ LS ىف ,all ناطلسلا رمأو امل مث هب

 سار ضاير نمرسهلا ضعب ىف ةئاطبلا نم ةبصع ىف هل نيو هيلع ضبقلا
)1( Le ms. A porte > le ms. B دوج زف etle ms. D دوجو نم 
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 al اف مناكم ريو ناطلسلا ىلا سانلا ديس نبا ىدتساو () ةيباطلا

 y دعملا حربلاب هسبحم ىلا هولتو افاتك هودشو هب اوبثوت ميلا

 كله ىأ ىلا ةانيكذ ام ,lie هناكما نم KA نبا ىلوتو ةبصقلاب هلغم

 besace alba جزم يك طل ارو ARS السم ع
 دبع OÙ رماوالا ىلع باتكلاو لاومالا ذيفنت لعجو هانلق ايك ةرضحلل ءارو
 ناك امل همف نيا: ناك RE out of M ol لكى de JS رد لا
 مقلا للعب كسلا سان م ةباتكلا ىلع نيسيءرلا ,cd ريبدتلا نم هيلا

 ةلودلا ربخو os نم ناك ىنأ ىلا ةيالولاو انغلا نسحاو هتقسايرب علطضاف

 رجتننام

 ىنمب MT ماسقنا دنع ةلودلا لظ منع صلقت ذغم دير لها ناحل

 الا ةهشملا نيب ىروشلا ىلا مرمأ راصو ابيلا امو ةرضحلو ةيبرغلا روغتلا

LS soul or gAlell àءاج دقف ىيدحوملا لبق نم هيلع ارداك  

 de ساطاو نيو ةيليطسقو ةصفق de دنرلا ونبو ةيقيرفأ ىلا سوملا دبع

 منع ركب ابا ناطلسلا انالوم لغشو Lire اولماف سلبارط ىلع حور طم ىنبأو رزوت

 os لأ عم ةنتفلا ناش ةيصفقل ةوعدلاب هدأرفنأو رمالإب كادافعتسا دعب

 al اذا ىتخ: هناطوا de ردع نب ةرشجت عم مركاسع بالجاو ىنايز نبأ

Ou)وبا  pe JL ASE ouنى  bsles alsىلا  pLSدعي  
 ةلودلا لهاك نع لازو عراصح نم ةيبرغلا روغتلا قنخم سفنتو اوفسأ نأ

 )1( Les mss. À et Dportent ةيغاطلا

Le 



of: 

 جراودلل بارطضا نك متاناعم رضأ  «deةلودلا  cho AA ES 9ىنيفجملا

 قاطلستلا فقويصو ابكلاهم ف  à shوحبو هكلم فاطعا  alرتاس نم

 دالسب نم ةيصاقلا تس هل هته تحمسو هلاعأ  Aذاقمتسأاو  Lolنم

Le اهتالف بارعأو اهراصمأا اعز ةيداعلا بالكلاو ةيواعلا bi ىديأ 

 ةضفق ىلا  dauسه , ASSناك دقو  curlدي نب كسي اهاروشب

LU ابلزاغف Lily نم ىد سي nl دباعلا نب ليلبل دبع نب ىلع ىبأ 

 ملت ركاسعلاو  Lateاهيلع بصنو لاققلا عاونإب [ aléمث اوعيتماف

 ىديالا عمج  Geنامالاب اودانف مقار عالقاو مليخغ عطق  fabرخو

 ىلا هصختاف هتنس نم رخآلا عيبر ىن ليلهل دبع نبا هيلا  dsl, padاهب

 ئن دليلا لها لخدو  Less ARناك نا دعب als ١ ردك فال ف

  flام ديدحنو عاطقالاو  Rondىنكسب مرثا رث ةيناطلسلا تابوتكملا نم

 دقعو مب  dةيليطشق ىلع  Losابيلا  des Jessىلع  1 Aleمساعلا

bas) 62 اهلخ دف هترضح 2[ لفقو نيددحموملا dass نموقتع Col 

li نوم 

 ءاقبلا ىبأو زورع نى سراف gl ريمالا ةيالو نع ربها
 اغيلا ةيدبهملا Gel مث ةسوس ىلع دلاخ

 ةباج ىلع نوحرف نب دمحم لوو ol ديس قا هبات Jill US امل



of 

 لزن ام كلذ ىنراقو ءايركز ىبارممالا هغبا  )"( saléeناطلسلا 5,25 مودع نم

  deهيدلول ةيلحاسلا دالبلاو ةسوس  Gaelىف نمكيرش دلاخو زورع

 ىيممداقلا سلدنالا لهأ توهب  dal esهاو ةيسهسر< مفلس ةسايوو

 كلم د  LS KEنم نوحروف ىب ليكم ناطلسلا مدقتساف رهاط  disةقث

 ءاش نم ىلوي ناو هغبا داديعساب  AZ deهع نأ كؤضأو

 نيرهمالا ( dau LP iaعجرف ءايركز وبأ رممالا نايف دس مث ىيثالقو سه

  pl, «allنب دم هةدقاق ناطلسلا بكن اذا ىتح ةسوسب ناريمالا ناذه

cl اهب هلزنأ ناك ةيدبملا نم كاركرلا LÉ دسم هد لزؤهتساو ميكحل 

Las, [io er ابيب Jsl هي | Lutéss Loi], Lula] din رافغلا 

 اهيلع  disرممالا  LIريمالا درفاو ءاقبلا  LIكلذك اماقف ةسوس ةيالوب سراف

Alةنيطغسق بحاص هللا دبع يبا رممالا ةافو نع  

 دديعب نم هينب ةميالوو ءهاعغبالا نم

 ,doll ةرشالاب هدلو نهب نم هيبأ نم أصوصخم هللا دبع وبأ Al ناك

)1( Il faut sans doute lire ىسأرهكمب 



 ناني مي

 جشرملا نم هدهاوش ىف مسوي ىناك امل هتبحم هيلع ىقلاو هلابقأ هيلا ىرص دق

 ودعلا Lie اعفادمو ةنيطنسقو ةياجب ةهبرغلا روغتلاب CES ناكر

 ءايركز ىبأ ريمالا هنبال ONE «de دقعف هروغت di هرظن ناطلغلا فرص

de Xeهتياخا  uiهج ىنولاقلا  desدقعو ودعلا ةعفادمل  dub, de 

di4 دجأ هعمو هللأ دمع ىاردمألا e LC?ىنم اعيج أوج رخو  LI 

dis| à. (=هلونأو ةنيطنشقب  di Lesكلف نا  dinنييسحشعو جمس  «de 

al sl Nan aتعبو ةياجحب ةباج  dis Bel allعزانلا لاله دالوم  

LS ei 4ىبأ  RAS Pal XNAوبأ ريمالا خلب  sx] dl NAS 

 ناكو هنانع نم قلطاو ناطلسلا هلع ىف هل ضوفف هدادبتسا قلط ىف ىرجو

slلزناو هتولخ 3 هيجانيو هناش 3  desهالوم ةنيطنسقب  assنم  

 ةدايقل ةلودلا æke ىم rl نب ٌشيعمل حفدو اا أايك هتبادك ليبن

 Jai هقاقعإو هقياغ نود طبتغا نا ىلا اهشرتو الالخ هبسكت ةيكولملا

 ددعب ىم هرسمأب ماقو ىنيمثالثو عبس رخأ هيلع هللأ (ol كلبف هأدم ع



 نب رم

 à di كلذ ىلع ملاح culs هريغص mel مالوم ليبن رظنل هيبأ لمع

 دعب هركذف L مرمأ ىم LS ةلودلا

 تادحالا نم كلذ ©( Los مريزو زعم لققمو مممازبضنأو

 ,cel ىنايز لأ رسباد عطقو ,el ناسملت نسحل وبا ناطلسلا كلم امل

 تنادو Cf تحت ابصع معبتتساو هقعاط ىلع dl, LS عجو علصا

 هبغري pes نب ةزمح هيلع دفوو هبعرل بولقلا نبختو هل دايقنالاب لمابقلا

 فكف هلبق نم نميفشأات Qi عم هنديد ابل ,argus ةيقيرفأ كلامهم ف

 ةعافشلاب هل 5# هقاقشو ناطلسلا ىلع هفالخ ىع هرجزو هناولغ نم سابلإب

 اذئاع ناطلسلا ىلا 5e عجرف ailes لعلاو هتعاط ةدواعم QI اليبس

 برعلا ىنم es داوم عطقو هناعذاب Les; das اش: ةظالفيعت السوتم هلحب

sil alsىلع ءازهلو ةبغرلا ىاعساو لويقلاب ناطلسلا  il) 

daJll,ىضر ندل نم رمع نب 55 لزي مو  ieهلابقو هسنع ىناطلسلا  

 هبرح دكاق Sd نب دمحم ةرهاظم ايدانم ةيوطلا صلاه ةعاطلا جي هيلع

 Das داسفلا ءاودا ممحو اهلاعا ,agé ةيقيرفا يودت ىلع هقلود باهسشو
 HN ges اهراطقا ىف ةعجانلا ودبلا نعاوظ ee نم تاقدصلا ذخاو .

 تناكف ddl لاوما نع NI ةعاطلا ديلا sl ىلع روغتلاب نيصاعتملا

 داهييعسا yblextt عيرظا هطلييغواواةليادنلا» قلم كلدمرتم فالدانوااواما «نشاقللاساعج

 Liu ةيدبملا ىلع ىلوتساف قاقشلا رثأ ,laut رمالا ماقتسا ىتح ةمصاقلا ىف
 لسع



TT 

 ىزتنملا رافغلا دمع نب [ضاهب] اهيلع بلغو نيئالثو عست  Yeلها نم
 ضبقتو ةسبت ىلع ىلوقسأو )1( سيجر  ceنم نودبع نب دمحم اهبحاص

  Lauةيدهملا نجم هعدوأو  ATدعب قلطأ نأ  ASSدعب نم رزوت لزانو

 كلذ  paul «seىبأ  Jdeهنععاط كف  dis llلزانو هدلو نس هرتسأو

 هعفادي ةرم ريغ ةركسب  Cameنم اهيعدي ةمذب ىنزم نب روصغفم نب

 هيطعيو هفلسو ركب ىبا ناطلسلا  LUقالتعالا نمدل ناك ام عم دي نع

 ناطلسلا ةمدخب  Qiنبأ هنع ىناهيف نسل  KAءافيتسأ دعب كلذل

 دالب ىلا فحزو همراغم  Lesاهلاوما ىلع ىلوتساو ترتقت اهتدعاق ختفاف
 , Liassراسو  ESAتضفغصعو هلقاعم. نم ريتكلا تتفاف ساروا ©

0 00 ni = Lu. لوو لوم saut Rat ةلودلا: 
 ةنس رع نب ةزج ىله كلذ ءانثأ فو ضرأ  GAنمعبرأو  deىبا دي

 نوطب دحا ريمك ىنب نم ىلع ىبأ نب نوع  (seاهب هنعط ةنعطب بعك
  ueماقو هاوشاف  opelهدعب نم  apteمريبكو  Sosةنظلا مقتلخادو رمع

Je Shi pl bla, Las, او هتصوصيحاف لود OÙ 45 نأ 
 ىنحزو معم وشيك  RAÏنبا  Sdدنهلو ةتانز نم ناطلسلا ركاسع ىف

ouh اهب ads ia ىلا عجرو مهوجو نم اريقك اومحتساو هولفف 
25 alta à نابل pu yen 06 lé due Lol ph 
de la جرخو اولفجاف ناطلسلا ةعاط ىلا هموق ىف لبلهبم ىنب بلاط 

 ةراوهو برعلا نم هبازحاو هركاسع ىف هتنس نم ىداهج ى كلذ ةهفت
 ةداقرب مب عقواف  oh ge wهترضح ىلا عجرو  alنم ناضمر

 ىف أو رهو رفقلا ىلا نيلولفم أوبهذو هتنس  fatةصفقب سابعلا ىبا ريمالاب

 ىلع ىالخل ىف هوبغرف  alىلع هب اوبلجي نإو  adيتح كلذ ,5 مل ىلماف
(1) Le ms. A porte شيحر 
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 هيلع ضبقتف ةياوغلاو قافنلا سار ناكو ةزجح ريزو نعاطم نب زعم رفظ
disنم كلذ عقوو اهب بصف ةريضعأ ىلا هسارب تعبو  ieىناطلسلا  

 ie ىف هتنس رخآ ىف دبعلاب هل عيابف 5-2 dl ىلع اهدعب دفو مث عقاوملا نسحأ

 هيف ىرق ادوبشم Less HS, Ke bb LS, CU يوم UT نع

 ةرجونب عجارو ناطلسلا نيعاد هنم اوضفناو ةفاكلا ىلع دبعلا لح

 هركذن ام مرما نم ناك نأ dl اهيلع اوماقتساو اهدعب نم ةعاطلا

 رضا RS هنايبعلا زيرعلا دبع .نب ايعمسا نب el tal لجرلا اذه

 اهل غايدلا نبا بكنو سنوت ىلا دلاخ ءاقبلا وبا ناطلسلا لخد انو غابدلا
pol4 زيرعلا دبع  Pas y] netىنم هعم جرخو  Jiةعقيطنسق 4  

 ناطلسلا Les الف ةياجب رغ نبا دادبتسا دعب ىنولاقلا ةمدخب قلعتو

 لاغشا ىلع هاهعتساو ىنولاقلا همدقتسا ةرشع نامت ةنس سنوت ىلا ركب وبا

meرف'ئأ ىلا زيرعلا دبع ىنب راورملا عم ىنولاقلا ىف هقياعس تناك مث  oui 

 نب مساقلا وبا ناكو زيرعلا دمع ىب راورملا LS ىلوو نيرشعو ىدحا ةنس



o #4 

 اخ ىابكنلا علال ير دخيل كتا وسار عي ليوعلا: ايط نيم علااوبا
 ,tal اذه pal دبع نبا ناكم صغف هانمدق ايك ةباجيأ دلقتو ةياجب

 دحاولا دبع رهظ ام دنع Lis مدقتةسأ ملأ dl لاعا هالوو ad نع

 3 ماقإو تكدز هت ىلا همكرح ىف ناطلسلاب GS سباق تابجب Std نبا
 انركذ اهك ةرضحلاب Ad ىلوو سانلا ue ىبا بكن نأ ىلا ناطلسلا ةلج

 ىلع ناطلسلا دقعف نمعبراو عبرا din متاف كله نأ ىلا لبق نم نك كلذ

 نيكارفات ونب OS نيكارفات ىب هللا دبع دمحم ىبا نيدحوملا جعل هتباح

 نمومل دبع ىلوو نمسمقل تيا نمو للفيت ىن نيدحوملا exe نم ءالوه

 نيعبرأ ةنس نودحوملا GS ام لوأ ساف ىلع نيكارفات نب رع مريبك
dons,شكارم اوكف نأ ىلا  JSنوملا دبع  dalمايا ابيلع  

 راغموا Lol ىسمعو زيرعلا دبع شكارم رات الو ةالصلاو .ةرامالا ىلع هبيغم

 ue اوضرتقعا نأ متروت لوأ OS gras ئدغتا:ةنس:ىذبلملا زامالا, خا

 à ةماعلا ممحل ساو ا ,RAS هولققف ةالصلل هسادن دنع نيكارفات

 الو متهشمو ىنيدحوملا تالاجر نم هدعب نم yes pp هللا دبع هنبا ناك

 لزنا قاحا ىبا ديسلا هيحال ةيطرق ىلع نموملا دمع نب coms ةفيلخل دقع

 ناك نيدحوملا نم ةعاج عم ةروشلل ىنيكارفات نب yes نب هللا دبع هعم

cause Raeنيدونأو نب  JUSنم رمع هنبا ءاجو ميف مدقملا هللا دبع  

 نب رمع ىنب ديعس وبا ديسلا ىلو امو هقلجت اقومرم هبهذم البقتم هدعب

 نب ىيحي اهنع هليفتسا Ji ىلا let سباق هالو ةيقيرفأ ىلع نموملا دبع

 ىف ءامظع كلذ دعب fre ناك مث ةيامسجو نيعستو نيقفت ةنس ةيناغ

 نيدحوملا فلاح نيكارفات نب زيزعلا دبع pal ةهشملا نم ,Las ةلوذلا

 HT دنع [nat ىلا هقيرط ىق هولامغاف نوماملا ةعيب اوضقن امل شكارم

Le gaدبع هيخأ ىف نوماملا هل هاعرو تاعامملل دوب ىلع اظفاحم ناك  



 نسب

 |;=J عرسه fees نودحوملا mare املف رمعو دمحمو gl هيغبو قحلل

 sad نم هناكم هلزناف رصنتسملا ناطلسلا ىلع لزنو اب Lise Gi دبع
 SL عقوي ناك دقو Les ءادلا مدل ةماحل ىلا نمياحالا ضعب هحرسو

 ناطلسلا هالوو Mall press ىالقل لها لققو اهيف هوانع نسحل اهتخخشم نم

 ىو الو اهب علطضاف لاله ىبا نب دمحم die دعب ةياجب ىلع قاحصا وبا

 ممناودع فكو برعلا رهقل نيدحوملا نم ركسع ىف هحرس ةرامع ىا نبا ىعدلا
 ناكو كله نأ ىلا RU اقومرم ةسايرلاب Bone لزي مو ءاش ام pas نخاف

dual àنم هرثأ ىلع اوءاج رمعو دمحمو دجا مو زيزعلا دبع  callاولزمف  

 pas دجا ,JUS, Las el ةحنلا JU اوذغو لزنم ريخ .ةرضحلاب
 افعتسا مث ةيدبملا ىلع مث ةصفق ىلع صفح وبا ناطلسلا هالوو

 pad ىلع هفقلفقسي ةديصع وبا ناطلسلا ناكو ىنوعف ةيالوسلا“ ىم

 Liu ةنماتلا ةياملا لوال كله نأ ىلا هيلوال ناك ام ىلع Gr جرخ اذا

 وجو doi رج 3 سجا» سابعلا وباو هللا دبع ses وبا مامي اشنو كالت

 ىف ةلودلا جسما oh قنا pis ىبأ ىلا اهنم هللا دبع ربصاو ايهتيانع

 Dre نب دمحم يأ ىلا دها sal one نم ريصأو اهيلع هل دقعف هقفبا
 دمحم ابا اهريبك JU ةبرض وبا ضلخساو اهيلع اضيأ هل دقعف هقنبأ ىف
 pres هيلع ةعيقرلا تناك ا ىلا هعم لزي مف هتباصعب هرئاو هللا دبع
 وبا ناطلسلا هيلع نمو متلهج ىف OS نيدحوملا نم رمثك ىلع ضبقتو

 نب دمحم ىبا يشلا دعب ةرازولا هال نأ ىلا هميانع بتر ىن هاقرو ركب
 نب رمع ىبا Ras كلهم دعب نيدحوملا ىلع Lei همدق مث مساقلا

 ىبا ريمالا هنغبا عم برغملا كلم ىلا هقعبو نمعبراو نمتفث ةنس ىناقع

 ناطلسلا نبا ةمدخ ىن dé داولا دبع ىنب ىلع اخيرص ةياجب بجاص ءايركز

 all كلم ىلا ةرافسلاب صتخاو هملا اهدعب راغيال هجوتو هترافس ضرعو
 السل



 نس م

 hou) Lab هتبكن ىنم هردص es هيلا ىضفأ هنأ Ja, die اكنانع

a Sa RU bel seul due ut1 يي لل لط  DA 
 ةاقصمو publ تلات ناكو هيار ىلع نولوعيو هملا نوعجري اوناكو ريبدتلاو

 ىو LS رمضأ دق {ob ىاكو زيرعلا دبع y] cal كله ,U مسار

aداديتسالا نم هاطاعتي ناك امل  tasبجاد رساو ناطلسلا لاوما نم  

 نبا نم mil 4e cos 4 becs .ناطلسلا: ىلا ويرغلا دبع . ىبأ

Sdسدنوت حاسب هيلع برعلا لو مذ مايا هضواف هنأو هتلخد ءوسو  Liu 

 ou ,صايعالا ضعبب ىناطلسلا ىم ةلادالا ىن هانمدق ايك نيعبرإو نيقنث

 اهدتعاف راصقلل نم هيف وه Le ةماسو برعلا ىلا ,dx جو رخل نع ىناطلسلا

 يدش ىلوو كله الف Las Sal up! nes .ةيعاو اانذا أبعدواف هيلا

 صبرتي als: ra ىبأ ةبكن 3 هضواف ىنيكاأ فات نب Xe وبأ نيدحوملا

 er a ia ىع DRE Sd pl FRS dela ىم اهنيب AS هب

 ترغت Ji خيو ىلا مدقتو روصنم نب فسوي هلماع نم هقيابج ىقوتساو
Lilتالتمأو  Hot]معيساكم ىنم هركاسع  fade)ردخ هب ل.صتاأو  

 ال كلذ Sas à,lé نيكارفات نب دمحم ىأ ةيالوو زيزعلا دبع نبأ كلبم

 ام هل |ادبف هيلع اراغيا اهب زيقي : هلبق زيوعلا دبع نبأ نأ ىرضو تارأو نبأ

(1) Les mss A et B portent وبأ 



 هبي 4

 ضفنأ اذأ ىتح ماعنالاو قيقرلاو تابرقملا نم هقيده هيلع ضرعف LS اسواج

 هيب اوقدحاف ةناطبلا ىلآ واشا هحالس 4 ققتنأو هعءارزو |(gbalu عمدشو سلجملا

 نماكم ىومع ابجرخاف لاومالا (chi يباذعلا هيلع طسبو هيسبك ىلأ هولتو

Le Jess Liléelقى  ddىم قبلا ةياعبرأ ىاطلسلا  Brie)ىنيمعلا  

ai,هلام  isنم بجر ىف هسبكب  dieبهذو  Mieبرغو مايالا ىف  

 عجارو elle نم pue كله نأ ىلإ بارقغالا مب حرطو قرشملا ىلا هما عم ددلو
 مكك هللاو ,Ji مايا دعب ممرغاصأ ىم À ىف frs ديبعو ىلع ةرسضملا

mlلو  

ce vdناس  adهيكف لامكتساو  A dut LM,هيلع نيابعلا  

Dale 4,سيات  glنب  de «Keةرسيرجح  Le 

 se ةتانز ةبلاطم ةلودلا نلغش ذنم ىروشلا ىلا واص دق ديل rl ناك

 ob où finie literie اهو للا

 مماقلاوه رزوت ةهجشم نم ile نب دمحم ,GS ةسايرلاب منم ,sal درفنا
 Seb elles CR I يال اا
 ريمالا هنبال دقعو ,dois ةهشملا ,de Lie راوقلل هدح ىناطلسلا

 أددرم هترامال ادهم اهب ماقاف ةصفقب لؤنو ةيلهيطسق دالب ىلع سابعلا ىا
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 وقع نأ  fl] Lauةطفن ذل رحاسعلاب  ali stاهئاسور  «seعفادم

 نمفو عملا  >| Ils, LM «ésةلودلا لغسش َّى ابتساير 13 اوديقسأ ةعبرأ

frs اهنا Li ىتلا نوصل ناردجب اوزالو باذعلا وس معماسف منع 
 اولاسو شهدلا مكر داف اياعرلا ممم تارجقو  Jpوبه ناطلسلا مكح ىلع

 لبق مكسعلا ىلا هعوزنل  Giهل تناكف  Lesمظتناو ةكلبلا نم ةهقاو

 ةظفن دلب سابعلا وبا رممالا ; leكلهتو هوبا هيلع دقعلا هل ددجو

 شعو'قاقشلا ةموثرج  clقافنلاو , nsةبغم كولدع' نب دمحم اهمدقم

re در لص هاذ ei نب كيد ةلودلا نياق ةلطفانكأم ىلا به ذو dl 

ares زود pol enbuh sua, dés 3 انهكلرم ناك نا ىلإ هنع 

 , dalلققو , Rasناكر رد  salهقلطاف 5.240 القتعم ركب وبأ

csèss ةيابهلو ةعاطلاب قيئاوملا هيلع al axes dus ىم see 

  4وبأ ريمالا هبلاطو كلت رزوت  dais SES slةيليطتسق دالبو

Les sara} نما dus 7 SL ae هتيلع دفاعا ئذلا sal 

DA CNE EEE اع فالحل "رؤوف" 

 قب اركب  Jdeاهسيعر  VOTEءايلوالا هلوح مع ضفنأو شهدلا هكرداف

 رفف هئاقلو ناطلسلا ةعاطب رهاجو  dieىلع ىلوتسملا ههبا بتاكو هبتاك

 هرمأ  «deنب  keةركسمب قم ةربسلا فورعملا ىدوقلا  Je 1قسوي

Hi لوله نب ركب وبا هملا حر رزوت ىلا paul ناطلسلا sal, ىنزم نبا 
AS سحأو درمأ ىم طرف يف ىلع ا مث ARE هسفن طلخو دديب هيلا 



 عا

 ةركسبب روصنم نب فسوي ىلع ,Ji بازلاب قحف ةكلبملاب رذنو ةلودلا نم
 de ناطلسلا ىلوقسا املو نانلا هب تدحي Le ئرقلاو بيحرتلا .قم.هاقلتف

 اهب ةليناو سابعلا ىباريمالا هنبال Lake دقع هلاعا 3 اهمظتناو رزوت

LS,نم  Lie,هكلم مايا المتو ازيزع ارهاظ ةرضخل ىلا ناطلسلا عجرو  

 دالب G سابعلا يا رمهمالا كلامهتلصتاو ركذن ايك هشارف de كله ىأ ىلا

dlىلا ةكلبملا نم اهلك ىن تلفي ارارم رزوت لولي نب ركب وبا رواسو  

ee te ASSقف  Légalماقاز ركذد  
 ناكو راوثلا لزغتسيو لاوحالا age لزي مو Gill Ja ىابعلا وبا ريمالا

 كلملا دبع عجر امل هنأ هربخ نم ناكو سباقب هيلع عنتمأ دق ىكم ىبأ

 RS ايها هاك ىديب كاكا سس يس
 بهذ ىنمح ناطلسلا عم opel لام بارتسا مث سباقب وه ماقاو ىرغملا ىلأ

 نم الصنتم قسما 4h :ىناطلسلا ىلع Le y el» ماجا جفرا تاور كا كل

 ,sul sslel هل عفشف ركب St ناطلسلا ىلا هنم ةعافشب اهذتم هبونذ

 ةغقفلاو نايصعلا ننس نع ,LS ةعاطلا ىلع وه ماقتساو هقساير ناكم ىلا

 ورسلاو ul ةفوغشم سفنو تاودالاو JU نم طخ ىكم نب دجال ناكو

 هب وكي Lis هباتك طخ ناكو نسف لسريو ديف رعشلا ضرقي ناكو
 نفخ as lis »Le ام عقهف ديره لهأ Le قرشلا La ىكخم

 نم ءاش امل à LL ابيرتسم وه ناكو هيلا ةيغاص سابعلا ىبا ريمالا
 ىلا براغلاو ةورذلا ىن هل لتقفي سابعلا وبا رممالا لزي ملو ةفلاسلا ةراثا

 نه ةلفاق ناطلسلا انام تخا ( ةدحاولا ةما ةديسلا سلجم اهعج ىأ

Lies Le3 ماك  Sel SJهعنطصاو همصلاخم دقع هل  Lumix)نم لحل  

 اهفاضتساو de ةريزج ىلع ناطلسلا هل دقعو زازمعاو ةطبغ ناكم هترامأ

 (1) I est probable qu'il faut lire دحاولا

 سد



 ع

 ةنس Los ناك هعئانص نم SLT نب col اهنع Ji هلع 4

 sal لقتساو ىكم نب دما اهلزنو اهيلع ناطلسلا هل دقعو ,salé نامت
 سابعلا ىبا ةيالو ىف lache أدرجو كلذ ىلع ,LH سباق ةسايرب كلملا دبع

valeلاعا  gdنم نأك ىنا ىلا كلذك ؤولازي مف  valهركذن ام عممهلل  

jaiنيحارفات نب سابعلا ىبأ ريزولا كلهم نع  

 ا للا She Lu aus زكي اونا ىاطلنسلا ناك
 اهف dll ضوفو هانركذ كك ىنيكأ فات نب et LT ني داكتوملا + هتباح

 سلج دمحم وبا ناكو دجا سابعلا با هيخال ةرازولا ىلع دقعو Al ءارو
 هاخا ةيحاضلا ةراماو ركاسعلا دوقو بره ىلا عفدف Le ناكمل بابلا

 ني SE كلهم دعب plu sa ناكو كلذ ىم هيلا عفد Le ماقف سابعلا ابأ

 ءانبا نم ناكف دانعلاو CU ىلإ اوهنو ناعذالا نم هيلع ناك ام less رع

 nus مح واكو هانركذ 0 ةرضمل ىلع بالجالا نم كلذ ىن ةزج

 ىلو دق ناطلسلا ناكو دانعو ىالخ درامو راوغ ,La كح نم il دالوا

 نم وع نب مساقلا ابا SA لاعا 4 سابعلا Gi ريمالا هنبأ ةباج ىلع

aieنيدحوملا  OS,سفنيو ىرشلا ف هعزب نيكارفات ىب ضماني  
 ,Mu old sé لعام La Las 1 نم Al ماتا ام ميلع

loueاوعز اهف لخادو ةظيفحو  Leeسابعلا ىبا نم لينلا ىن ىوغلا اذه  

 اوهاكتو هيلا هادا Le كلذ ىلع هطراشو ركاسعلا بحاص ىنيكحأ رفات ىو

 QUE ركاسعلا ىف عبس du 26 نيكا فان نب سابعلا وبأ جرخو مرما
 ةصرفلا Liga 3 بلطلا ىن هوقياضو هموقو اذه محن هيلع دفوف ةراوه



 ه عرب

 هولش لجو Ji هسرف هل ايكو كو هركسعم ضفناف هيلع ball مايالا ضعب

 ASS لري مف لامرلا 4 جرخو cs MEL محن رهاجو اهب ىنفدف ةرضملا 5

Los ءانبالا يع ds ته كك LS cal ريمالا كليم os Ja 

 لها 5395 نم كلذ دعب ناك  dual diléeىبا ريمالا

LS La)عم ابيلا هذفنأو هدلو ريبك  duelsاي نويسلاعلا نب دمحت  

 (up هعم لزفاف سنوت di ىنولاقلا حجر ف هربظن GAS هرومأ لعجو هانركذ

 [NAS L ساه le Je ةرسضلا ةباك Nat املف كلذك {as La كيس

 دقو نوحرف ىبأ ىلعو نيالا ديس ىبأ ىلع ضبقت امل à Ci نب هللأ

Les; #! > an) RASاقو هرمإب  Gىنرمالا هسا ىناطلسلا ضوف هيسفن ىلع م  

 DS طموالا ءايركر ىبا رممالا همبا fs ناسا وفا هيلا ماهل
 SX dl ماقاف هتباجخ ُّى Gars Hé نب قاحصا ]| بتاكلاو هركسع ىلع

àىلا اههفرص  pos, adىدنزلا ءايركو ىبا نب دما ىابعلا ابا هبا  
 ent ةالغلا re كسيذ م هم 0 0-0 لهأ us 5 اح

sa) sable miens et eh cast 5 
 نيكارفات نب د لمح أيأ ةرافسلا للاخ ايمو نمموي نيدحوملا ass هت مع
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 زهجو هناطلس ةببا مظعو هكلم لاوحأ ماقف ةياعبسو نمعبرأ ىس
 Lors ىلا ,Al اهدقفتو Lake ىاطف هلاعا ىلا هجرخاو هرفسل ركاسعلا

 لما نم ةهشم alé ىتح Jet لمكتسي مو ةرقمو ةايسملا نم

 ىلوتو ناطلسلا باب pale ظلغتسا ىتح بابو ةببالا نم LS امل ةياجب
 ىفعاف كلذ نم وه ىفعتساو الالمو اتنعت ىفسوي ىبأ نبا ىضاقلا كلذ =

 ديعل لوالا هبجاح ;LS وبا ريمالا مدقتسأ مث ةرضحلاب هناكم ىلا داعو

 هغعب ناطلسلا ناك دقو نوحرف نب دمحم هللا دبع وبأ وهو سانلا ديس نبا
 cyan اودم dires sit Jul 3 برغملا كلما ةلاسلا ورع

 DE نوحرف نب ديز هوخا ,OS قيرط ىلا نسفل ىبا ناطلسلا ةزاجأ دنع
 op نب هللا دمع وبأ عجر الف ,le رجلا دئاق ناك Le لوطسالا كلذ

 هبا ىلع هلتعتساو LS ىبارممالا دنع ماقملا ىف هل ىذا كلت هترافس ىنم

 عُمانص نم شاشقلا نبأ [ضايب] ةطخل كلت ىف هدعب نم ىلوف كله ىأ ىلا

 لصتا بتكلا ةقبط نم سانلع Lo مساقلا ابا اهيلع dos dés 3 هتلود

 ب «ىلعب .هلوع, à ةلياعلا, ةافح [ste هناويد ىف قرتو رممالا اذه رادب

 LS, Quai 1 ةيضيئالاهلاب علم Las des نبا OS al œil y دنع
 ناكر تاءارقلا ىلع gd با هع نع ةياجب لما ذخإو تاءارقلا نالقني
 ناكو ناويدلا ىف Je, tal نبا de اشنو ناطلسلا عماجب ابيطخ

See dax db D las 
 Las هلعتساو lé ةطخل اذه تنفملا نب ىلع تقترف هوه ىلع تبلغ دق

plisاهب  dbرحاسعلا هل زبجو هرفس ىف هتماقم لاوحاو ناطلسلا تانوم  

lesهتباج ىلع وهو هترافس ىدحا ىف رهمالا اذه كلهو هلاعا اون ىف  

 عبس Lau كوالا عمبر ىف هب نمزأ ناك ضرم ىنم ةياججب لاعا نم تراركاتب

 نبأ ىيولعم نم حراف هالوم رج ىن هللا دبع وبا رممالا هنبا ناكو نمعبرأو



 عه

 ba de ىبا عم ماقق sal الباق هرفلاف sado اوناكو ساقلا ديس
 7 ىناو ةرضحل ىلا سانلع ىب مساقلا وبا لوالا هبجاح ردايو dial رما
 ةرضح اب هعم ناك صفح ىبا ريمالا هنبال dé ىلع دقعف ةفيلقل ىلا

 هعم حرخو هصاصتخا ىلوأو ,dl حم Lait هذفنأو هدلو رغاصأ نم وهو

 des dus ge ىلع ابلخدو ةياجب ىلا لصوف سانلع نب مساقلا وبا
 hat lt se pl SRE كر سامر الس ليس ل ع حا
 ريمالب بكوتلا ىلع ةفاكلا ابيف الامت ةعيه مايالا ضعب ىف تناك مث اورقيأو

 اهناردج اوروست رث مالوم نبأ ةرامإب اودانو محالس ىف ةبصقلاب اوفاطف مداقلا
 عمم bip انا دعب tie ءوجرجار وملاعب ارتكاب مرادي ما
 دعب مالمو مرممأ نبا دمحم هللا دبع يبا رممالا راد 4 اولياستو هدوجوم

EE)هدج ةفيلخلاب قاعألاو منع ضيوقتلا ىلع امزمعم  sslكلذ ىن هل  

 هرصق ىلا دغلا نم هولقن مث دلبلا نم هرادب هوعيابف مداقلا ريمالا هع

 ملاح رقسأو LS مسإب هبقلو حراف هالوم هرماب ماقو مرما دوكلمو ةبصقلاب
 (ei هتنس نم ىلوالا ىداج رخآ ةرضحلاب صفح وبا ريمالا قحلو كلذ ىلع
 هركذن ام ناطلسلا انالوم كلهم دعب هناش نم ناك نأ ىلا هتيالو موي نم

 ءاربك نم ناهلس ىب هللا دبع LU ميلا تعبو ةياجب رما ناطلسلا كرادتو

 دقعلا باتك معم تعبو مسنويو منكسي نيدحوملا ةخشم نم نيحلاصلا
 عم اباهذ ءايركز ىبارمهمالا نب دمحم هللا دبع ىبا ريمالا هدفاحل ابيلع

 اهرياصم ىلا رومالا ترجو مالوم نبا ةيالوب اوسناو مسوفن تنكسف عتاضرم

 هركذن ابي



 sh dl نم نماو Gall نم ليلظ لظو رهدلا نم is ىف ll اههب

 al ردكتو برسلا عير ذا لدعلا نم ةيقاو ةمدو زعلا نم قدارس تحدت

 سنوتتب ركب وبا ناطلسلا ىعنو كلملا las لطعتو ىنمالاو زعلا لالظ تصلقتو

 ةياعبسو نمعبرأو عبس ةنس بجر JE ءاعبرالا ةايل ليللا ىوج ىم ةءاج

apiىاعلا  geفعلا ةاططويت نوعقسي رصقلا ىلا نيلياستم معجاضم  

 صفح وبا رهمألا ردابو ىراكسب م امو ىراكس مارت متليل رئاس هب اوفاطأو

 all اعدتساو هباوبا طبضو هكلمف رصقلا ىلا هراد نم ناطلسلا نبا رع

Liهراد ىم نيكاأ فات ف هييف  Lessتاقبطو ىلاوملاو نيدحوملا نم ةكشملا  

adذخاو  Rae allةأدغلا نم سلج مث صفح ىلا ريمالل ةعيبلا  

 هتفرعمل دمحم وبا بجاه هيكحا ةلودلا ىف فورعملا بيترتلا ىلع Let اسولج
 Mesa (fox ahaalleats د سلا ان يبلاكولا ىمداوقو اتم 1 شاوعب
 سلجهلا ضفناو مناجا ةقفص هوطعاو هل اوعيابف متاقبط ىف ةفاكلا هيلع

 ناطلسلا ss نب alle ريمالا ناكو due تيكحاو هتعيب تدقعنأ دقو

 sd عمس Us ةرايرلا نم اقلك ماقأو PARA اهمدق ةرضخحلاب اهقم

 Spread Al هودرو بوعسكلا نم ليدنم [A هيلع naiss) هقليل نم رف

 ضيوفت ةدايزو ناك ايك QE ةطخب SAS نب دمحم وبا ماقو اهب لقتعاف
 نورغويو ههف ةياعسلا :DE اوناك ناطلسلا ةناطب ىأ الآ دادبتساو

 هيبأ مايا ريمالاو el نمب ةقباس تاشقافمو تاسفانم مكذب هيلع هردص

 ىف dd لعاف ممم ui, Call رذنو هناكم Los عفم كلذ لصتاو

chiنم  LS Rulesدعب ركذن  
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 il هيوخأ لققمو die نم ناك امو 22-5 ىلأ

 دلاخ ءاقبلا ىباو زووع سراف ىبا

 Jet بمئات نابغلا yt All af ىلا للص, a als air li نكت
 نم ناك امو dal كلهم هغلب Us نيعبراو AS ةنس هانركذ ايك ديرب

 برعلا Less oops ضقن نم هب اوءاج ام ad لها de ex هيخأ ةعيب

 هيحأ dell ىنع dell ىلا bag اوعزنو هوباجاف هرمأ ىلع هترهاظم 4

 برعلا نم ةودلا لها ىديا ,de call دادبتسالا ىف هدحل افهرم ناك امم

plusىلا ىجزو  adهيقلو  salهيقل ةسوس لمع بحاص سراف وبا  
ohهتتعاط هاتاف  Lesناطلسلا عجو هتلهج ىف  plهعوج رمع صفح  

 سنوت نع Je نابعش ةرغ جرخأو لدعلا حاذأو Gel بكر قسأو

 out ىف Réel ةكلبلاب هنم رذن دق نيكارفات نب دمحم وبا هبجاحو

saiاذا ىتح  «sl;بكرو لغشلا ضعب ىق سنوت ىلإ بجانلل مدح ناعمبلل  

 هفاصم' لمذاو لفجاف ناطلسلا ىلا sie js abs برغملا ىلا ايجان ليللا

 ىابعلا gt رممالاب .اوقعمل ركشعملا لا die قلتو اهب ,polis dal ىلا ومو
 نمءاقبلا ابا هاخا ,GEI ةيباطلا سار ضايرب dis ناضمر نماث sad كلمو

 صفحوبا ريمالا ,âge هكلم نم لاهل عبس هرصق ىلا لخد 5 هلقمعم

 هنايشغ نم ءاغوغلا يولق ىت هل تناك ةيغفاصل دلبلا هيلع مكقاف ابنمات

 dsl dis, be 3 هتاذل هاضقو هبابش نوغج مايا ملزاغم هقو مطو مرامسا

M en Doleكيانس هيلص  
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  La à ge y Sulبرعلا هوجو نم دلبلاب تناك نمم ةماعلا تراتو

 , ALنم ةعيبلا كلت ىن اولمقف  ASىلا منم اريقك اولتو لمقلا هيلع

de ضبقتو fée نم رع نب ةزمح نب لوبلا ابا لمقو ٌملقتعاف ناطلسلا 

  asاوعطقف ىالخ نم ممعطقب رمأو ردو دلاخ , OSمكلهم هيف

 نب ىلع نب جا نايعلا انآ هقياج ىلع لعتساو ةرضحلاب هكلم قسوتساو

D a AE Liu, 
  Jetلبا ىناطلسلاب»  Sةيالوب رمع نب ىلع قساف ةرضحلاب هكلم كورال

 جالا نولاقلا نبا  Gb À SG, das LT LLنمي  mntةغمو

Dial ىلا عجر ف dé دهجاف ديعس ىبا ناطلسلا ىلع Jis, برغملا ىلا 

 دمحم هدلو صفح وسبا رممالا بتكتساو اهلك ناطلسلا مايا ادوهشم لزي

 هب هل تناكو  LES duosدعب كلملا هل قسوتسا  pieنيكا فآت نب دمحم يا ١

 ىلع اذه ىابعلا ابا هإأ ىلو هانركذ امك  AEىلع دقعو  deهركاسعو

dus 5") SJ صلخقساو tal فو معم ا هدجو dal لوم ماظل 

  siتومبلا لها نمو ءاهقفلا ةقبط ىنم رازرف نب ليضفلا نب دمحم هللا دبع

au نول اه ls ons du 
 هيلع |رف نهف صفح وبا ريمالا اذه هيلع ]5 هدلول ابتكم  freتناكف

AE > —L ديتسأ املو هدنع die ديرمو هب ةيصوصخ كلذ لجأ ىم هل 

Le sal نم GS نا di كلذ ىلع لال ترجو هاروشب اديتسم وه 

EEد  



 ءه

Ages ةيقيرسفأ ىلع gl «ol ناطلسلا ءاليتسا نع val 

cols mil chu JS لدح اهب برغملا لل 

 alle Lou, Lis كلم ذنم هسفن xs نسحل وبا ناطلسلا ناك

 هب قحل Us ءاغترا ىف اوسح هل رسيو ركب ىبا ناطلسلاب صيرتيو ةمقيرفا
 ,dit ايناطلس ىف هبغر هكلبم دعب نيكارفات نب دمحم وبا هبجاح

 كله ربخل لسمو رق همازع كلذل تهبنتف راوخل هل كرحو اهيلع مودقلل
tbe etيبضو ايري  degم قاتك انجل كلغ  sony dllهيظخو  

 وباوهو سابعلا ىبا رممالا Cale نأ كلذو هلجم ىف هديب كلذ ىلع قافولا

 all SN ناطلسلا نع رفس ناك نيدحوملا ةخشم نم وقع ىب مداقلا

 ناطلسلا هيلع 05565 دبعلا Je لهو ةيدبب coul ot ناطلسلا ىلأ

 هنيهب هطخ هلج ىف هطخب كلذ باتكو هالومل هاضمأا هنم لاسو نسحل وبا

Sal,دبعلا ىلو كلبم هغلب اف هدقع هل  Mesام ىلع ىتأ ضقنلا ىنإب  
 تامطعالا قسفو ناسملت رهاظ ركسعف اهب نمو ةيقيرفا sé عجاف همكحا

es 0امسي او» نانفلا ةفاشتيومم عسا  Le lalaتلج  
 ماخا بوعكلا تالاجرو ةهقيرفأب ودبلا ءارما رع نب ةزجح LI هيلع دفوأو
 عزضو Alt ةعقاولا موي كلابلا Ji ىبا dust راغل هخرصتسي ادلاح

 ىكم نبا دحاو دقو ىف اوءاجل ,fall ةيقيرفإب ةمصاقلا لها اضيا ميلا

 ماليمو Loi بحاص دباعلا نيأو رزوت بحاص لولي نيو سباق بحاص
 هوتأو نارهوب هوقلف ةطفن بحاص ol Lol dé بحاص ىنانع ىبا ىبأ

 ممم



 منع cle مو سلبارط بحاص تباث نبا ةعيب اوداو ةبهرو ةبغر متعمب
 روصنخم نب قسوي بازلا بحاص مرثا ىلعو pos نم ءاج 4 هراد دعبل الآ

 هوقلف ىلع نب بوقعي مريمكو ةدواودلا نيدحوملا date هعمو ىنزم ىبا

Leلحلا عسوأف د ا ار  Leةالصلا ىنسأو ةماركو  

 هاش هربا كاب Jai ze ces لنك ends de fe JS ous وئاودلاو

 ةياجب ىلا ريسلا ,sel, hs ةقبط نم ىنامنرملا مهاربا نب دوعسم رظنل
 اهريمأ cs أوبانأ مث عانتمالا ىن اهلها رماوت ابيلع هركاسع تلطا الف

 عم برغملا ىلا هفرصو همعاط هاتاف LS ىبا ريمالا نبا دمحم هللا دبع وبا

 ةياجب ىلع تعبو ae نم ىافكلا هل عطقاو ةموردن دليب هلزناو هناوخأ

deةنيلمتسق ؟ىلا زاسو' هءافلخو  méءامبا:هملا , yoلع كنا  allمضيق  

 ob برسغملا ىلا مفرصو pale لبقاو متعاط هوتاف ديز وبا ريمالا عريبك
 نم ةبارقلا قلطاو هلامعو هءافلخ ةفيطنسقب لزناو اهتيابح معطقأو ةدجوب
 هونبو ركب ىبأ ناطلسلا وها دمحم هللا دبع وبا ميفو اهب علاقتعا ناكم

nes,هونيو هناوخاو دلاخ ريمالا نبأ  ile plىتح  pieىلا  
 رمع نب ةزهونب كلانه هيلع دفوو كلذ دعب نم ad نم برغملا

linesنعاوظ عم سنوت نم صفح ىببأ ىلوملا لافجإب هو بخاف بوعكلا مموق  

jaull féUL Jus publ sad, Jélge 3hعز نو  pueرك يار  
 رظنل سنوت ىلا رخآ اركسع حرسو dalle نم ىرشعلا وج رظنل هبلط ىن

csىنب نم ناهلس نب  Sueرحاسعلا تراسو ىكم نب نابعلا وبأ ةعمو  

 اوعفادف ,pis سباق تابج نم all ضراب هوكر داف صفح ىبا رممالا بلطل

 ضعب ىف هداوج صفح ياريمالا ,LS اوضفنا Gel ضعب مسفنأ نع

(1) On lit dans le ms. كوفبز les mss. 8 et D portent ىكب 



 هدا

 or .نيلجار فال ose نعو هنع ةبايغلا تلجنأو )1( عهبارجلل ءاقفان
 اهتلفي ىنأ عقوتو لمللا نج اذا ىتح هديق ىف بئاتكلا دّناق اهقثواو اهيلع

 ىلا ,lus تعبو اهحبذف الوم ىلا اهب Las نأ لبق هراسأ نم برعلا

 سباق ىلا ةعقاولا نم لفلا صلخو ةجابب هيلا الصوف نسل ىبا ناطلسلا

 مباقلا وابا يق ناك, ةلودلإ Jet we iles de ee qn éllli ane ىلا

 اهريغو شكيودس تالاجر نم ue نب رخو نيدحوملا ةخجشم نم ومع نبا

 نب رضعو وع نبا اماف ناطلسلا ىلا ىكم نبا مب تعبف ةلودلا نامعأ نم

 ركاسعلا تفيسو نيقابلا ,Jaxel ىالخ نم معطقف روصغم نب cles ىبوم

Atلخدو مرشا ىلع ناطلسلا ءاج رث سنوت  sedىزلا ىف  Jill,ىف  
«leنم هرخالا  dieتاوصصالا تمفخو  HAS usىديا تضبقناو ءاهدلا  

 لضفلا ىلولي ابيلع دقع هناف ةنوب MSN نيدحوملا يما ضرقناو داسفلا لها

 À هيبا كلبم ىدب ىنمب هيلع هتدافوو هرهص NS Aie نبا

 SJ ماعملا ىلع ىوطتو ةيدبملاو ةسوس ىلا ف ناورمقلا ىلا ناطلسلا لترا

 سقلاو اهينابمو اهعناصم ىف ةجابنصو ةعيشلا كولم راثأ ىلع ىقوو اهب
 ءايلوالاو نبعباتلا نم ىلسلاو dll ركذت ىقلا روبقلا ةرايز ن ةكرملا

 هقفس نم نابعش ,À ss سنوت ىلا لغقو

ailةنوب ىلع لضفلا سابعلا ىبا ريمالا ةيالو نع  Lai,هرئاصمو كلذ  

 هكلبم ليبق ركب =( ىناطلسلا 4 ريهصأ دق نسل وبأ ناطلسلا ناك

 نم ديوس Se MS ES) نب فيرع كلذ ىف هيلع ,xl همارك ىدحأ ىف
(4) La vraie orthographe de ce mot est عهبارملا 



 دوو

 ناقبط نم dis تالاجر نم دفو :cal” à ةصلاخو هاروش ,cale ةبغز

Laiتانتكلإو  dass Lau cale ps SUDهلاك لمعلا  
 مرسل رممأو نيدم ىبأ نب dl دبع نب لضفلا وبأ هتلود ais نطسلا

 دبع دمحم وسبأ هعمو لضفلا اهيخأ عم هكلهم ىدي ىنيب هيلا اهفزو

 ناطلسلا كلبم ربخل مكرداو نيدحوملا digne نم )1 زامكا نب دحاولا

 Ep نسح لوبقب ملبقت dl يأ ناطلسلا de اومدق US past ىف
 ,de هناالا كلذ ركذ نع هل ضرعأ اهكلم هل بقتساو لضفلا سلجم

 دربمصو هتدافو قحلو ali كلم JS هل هيفاجت يم وكم als |دقح كلذ

 هركذن Le هرمأ قم Sel ai 3 SI Jess Lie هلمع lie ماقأو

Rare برعلا ىسا ةيقيرفا كلف هل قريشا L نيا ربا ut Le 

be تاواتالا ىف ميديا ىلع برضلاو تاعاطقالاب اهوكلم ىتلا راصمالا نم 

D LS. et Mis كلذل 
A her وري زسبك ou cl Lonsmes NI à cpl as 

 وبل مظأو اهمعارم ىف ناطلسلل ناك ىذلا ربظلا اوقاتساف سنوت ىاوض ىن

(1) Il faut probablement lire ts | 



 نو

 متالاجر نم رطفلا مايأ هيلع دفوو dul اوعقوتو هقيداع اوشخو هنيبو منيب
 ىنمكسم eye هللا دبع نب ةفيلخو بعك ) نم gl هوهاو ةزج نب دلاخ

 ءوسل ناطلسلا ىف مفونلت تءاسو Se تالاجر نم ديزوب نب ةفملخو

psني ةحاولا ديع اولخادف  dlىف  poilنم ناكو ناطلسلا ىلع  
 ,DNS نيتنث ةنس سنوت نم هلافجا دعب هنأ اذه دحاولا دبع ربخ
 ناطلسلا ذخا املو ةمركتو ةربم ىف هدنع ماقاف ىنيفشات JL قحل هانركذ امك

 sat نم seb auch le يسوع
DE Re 5 Jen Lasهملع لزؤنف نسل ىبا ناطلسلل ©  bىن لزي  

diteنأ  Jarاوسقلاو بوعكلا نمبو هنيب ام نشخ اف ةيقيرفإب  

 دبع نم اومفظي ,le مالل منويبصني صفح ىبا cb نم ىايعالا
 هملا عفرف ناطلسلا ةردإب sas كلذل باتراو هولخادف ةيغبلاب دحاولا

padناطلسلا ضبقتف  paleدعب متعبرا  Qiارتهيو اوركناف هعم مرضحا  
Rés Àمعو غل 2-5 ةحاسب ركسعو ملقمعإو  er ay) rssقرايطعالا  

 ,Labs, pile بابسا سايلا عطقف مئايحا ىلا ربخل غلبو للعلا ةحازاو

 ةايدعو ملاققا لهبلبم SL ناكو صايعالا Ut نوسقليو بازحالا نوبزحي
 dl ةجصن ىف اوغلب اه ىضرلاو لوبقلا نم ناطلسلا مسايا دق ملج

 Gus ميلا بكرف لامرلا اولخدو رفقلاب اوقحلف هترهاظمو صفح ىبا
 ةبيصعلا لبلبم AN نيهذتم اهئانبا نعاوظ معمو هماو: ةزهح نبا

Dalمؤلفا  busol,اومهازخوبةماصٌطسعم  Le pales all, al 
laiنم نيدحوملا صايعأ نم اودقفتو هساب عقوتو ناطلسلا بهر نم  

 se» ءافلخ خا os ىبأ نب ناققع نب دهأ رزوتب ناكو رمالل هنوبصني

 هبالجاو سلبارط تاهجب هجورخو هربخ انركذ دقو شكارم سوملا دبع

LE 



sf 

 دبع هغبأ ونبي رقتساو ةبرج ةريرجب كله نأ ىلا سلبارطو سباق تابجب
 مالسلا  5 allاولقتعاف نيح دعب  pk! Loةراطلملا  Rays #5 $ alىلا

 عم ةيردنكسالا  slىبأ  se Sdانركذ اك هةعبكي  Jessاولزنف

 ىلع اولبقأو ةيردعكسالاب  csydعجخرو مشاعمل  azبرغملا ىلآ منيب نم أذه

  auts Le AL ee pe yaاياز وقول طولا 011
 هب اوداجو هيلا اوقلطناف هنافرع لها ضعب , Legهل [ ANرسمالل هويصنو

 مايا سنوت نم هركاسع ىف ناطلسلا غيلا ىفحزو ةتاقسالا ىلع اوعيابتو

 نم ل  désميهقلو نامت  allنود  hautىلا همامأ اولفجإاو مبلغف

 نيتيقسم اوعجرو اورمادت مث ىنورمقلا  SHهفاصم لقخاف عست ةنس مرحم

Si اوريو اخويا فلج Lace Le نزكسحم paques واورمغلا Je, 
 ركذن ايك سنوت ىلا صلخو هنع اوجرفاو اوفلتخا

bn. Liesكلذ 1  

 ناكو هناش نم ءارزولل ضيوفتلا سملو هرما ىلع LE ناك امل هفولام ىلع

bec; Less Aكلذ ىلع هدفأاع هنأ  HSضرم ةلودلا قم هبلق قى  DES 



 نم هيف ىنيبت امل ناطلسلا نع es ىف نيكارفات نيا لمحت ناوممقلا

 4| Bass كتيدح د 2 wls هكاقل us برعلا تعبو هموق نمو dis ءاركفلا

 Les لأ نوح د مث مناطلس ةباج هودلقو ميلا جرخو هل ىذاف ةعاطلا

 رابك نم ىركسعلا ناهلس نب CS اهيلع ls هموق هوجوو هنانبأو

 ربقل لصتاو ناورمقلا ةعقاو تناك املف هموق دوجوو هسلجم لهاو هتناطب

Leىلا سنوتب معم ناك ىنم  Linesتعفتماف ءاغوغلا مب طاحاو  pale 

 ىيولعملا ص رمشب ءانغ اهيف مظعو لاجرلا ىن لاومالا اوقرفو ad Ai اودختإو .
 قم عاج داق نوما هكا. Hate ae رك ساير Les دا

 ناكف سنوت ىلا عجرو هركسعم ضفناف ناو ail نيود A هافاوف برغملا

fesألو ةبصقلاب  PRةوه ىمع ىنيكا فآت ىبأ  A Laiميلا ناو  bee 

 هب قحل 3 كلذ ىلا هوعفدف ابماتحخ ضفو سنوت ةبصق ىلع ءاليقسالا ىف

 ىيذلا Je) 5 SN Leo نيكارفات pl كلذ ىم انأعو سوبد بأ !y مئاطلس

 هسفنل LI), Le كلذ ءامثأ وهو امش نغي ملف اهيلع قيناجملا اومصنو اهب اوناك

 ناو مقلب LL هركاسعب feu دعب برعلا ىأ هربخح يع اكو ةسوس ىلأ

AJلخدو  daleنب ةتيتف  DAىنم هناكم  Les; ohه]بقتف ةعاطلل  

él Ho alsيخي يلا ودل موب  M rt al 
 سوقلا دالوا نم بوقعي ىنب لوهلا وباو ديز وب نب ةفملخو ل.بلبم دالوأ

coulبكرو اههصف ةسوس ىلا هركسعب معم  Wieسنوت ىلإ هليطاسا ىف  



 هدد

 gti بكرو هباككأ نم لسلستف Qt نيكارفات نبا ىلا ربخل قبسو

 bebe هودقفت دقو اوعجصاو نمعبراو عشت ةنس عمبر ىف ةيردنكسالا ىلا

 اوبرخو اهوكلمف ناطلسلا ءايلوأ نم ةبصقلا لهأ جرخو سنوت نع اولفجأو
 تقيلعرال او HN عمبر ىف هلوطسا ىم ابب ىناطلسلا لزضو Less ةيشاخلل لزاغم

 Lt ءازقنا نمناك Le هنع اهبابسأ عطق ام الول ةركلا اجرو راقعلا نم همدق

callىلع معم سوبد ىبأ نبأو برعلا بلجأو مرابخأ 2 هركذن ام ىلع  

 ممل دقعف هقنداهم ىلا اوعجرف ميلع تعنتماف ناطلسلا اهب اولزانو ةرضلل

 ile نيب حير را زهق باشا ينل زعل ou sse Jen .راسلا
 سلدنالاب وه قحلو برغملا ىلا لحر نأ ىلا هسبحم ىف لزي ملف هنم هنكمأو سوبد
 ىكم نب دجا هيلع دقوو سنوتب ناطلسلا ماقأو هرابخأ ىف هركذن امك

 سقافصو سباقو سلبارط ةيقرشلا روغخلا ىلع SA نب دحاولا دبعل دقعف

 est نوعاطلا ىف اهملا ,dé دنع كلهف ىكم نبأ عم هحرسو ةبرجو
aie,نم ومع ىب مساقلا ىبال  areىذلا وهو نيدحوملا  dsءارغإب هعطق  

 هل دقعو هناكم ىلا ومع نبا sel هفالخ ربظ اف نيكارفات نب دمحم ىبا

 هركذن ام ناك نأ ىلا سنوتب وه ماقاو Lai هحرسو ةيليطسق دالب ىلع

 ,ds ةنيطغسق ىلع لضفلا رممالا « Max ul ىنع ربع

 اهيلع اهئرما ءالهتسا مث

 لكر خا هيلع لاهلا دوفو برغملاب هتلود ىف نسحل وبأ ناطلسلا ننس ناك

 دقو بازلا لماع ىنزم نبا معم ناكو ةنيطنسقب ةعقاولا ربخ مافاوو برغملا



 قسما ىبأ ناطلسلا Lol نمفضات رع pl معم ناكو هقيدهو dl اضيأ

 ot ةهغاطلا نمب dll تعقوو فيرط del موي نم leu ناك
 هعم دفوو هيبأ ىلع des اومدقو هتقراطب نم Leg هعم دفواو هقلطاف همبا

 ى ىلام لسفأ نم نادوسلا où Rs Last ناكو برغملا نم هللا دمع دوخأ

 ىلع ةعقاولا رمح مب لصتا الف ةنيطغنسقب لك اوعقجاو ةرافسلا ضرغ

 din pal امل ىانماعرملا ياماها كادت لل ل كيل
 des نم لضفلا سابعلا LT اوعدتساف مسفنأ ىلع دلبلا لها نم ءالملا

 لاهلاو دوفولا نم كلانه ناك نمم ةماعلا تراث ةنيطغسق ىلع لطا الو ةنوبب

balاومحتساو ملاوما  féeنادوسملا دوفو عم ناطلسلا ءانيأ صلخو  
 ةدواودلا رهما ىلع نب بوقعي ةرافح à ىنزم نبا عم ةركسب ىلآ ةقلالجلو

 سنوتب نسف ىبا ناطلسلاب اوقحل نأ ىلا ةمركتو ىرق je نبأ معسواف

 بهذ ام ,slel ةفيطنسق ىلا لضفلا Lt Jess zu Lu نم بجو ىف

 Jess pli عاطقالا غوسو هناسحاو هلدعب Ut لهثو هموق ناطلس نم
 اهيلع JET الف ةيصخشخلل ةوعدلا ىلا اهلها ةيغاص نم سنا امل lé ىلا

 نم اوملفاو معوحابتسا اهب pit ناطلسلا ناك نيذلا لاعلإاب اهلها راث

 ىلع ىلوقساو ةياجب ىلا لسضفلا ىلوملا دعو ىنقذلا Less RUSS ىديا

 ةيفالفلا Li .دايماو.هلكلسم_نوءاةظوقوي Lula كاسيو اب كلامو

 غ0
 OS برغملا نم ةنيطنسقو ةياجب Al مودقب ربخل لصو ذأ كلذب هسفن

hyper abaisse let in 
dshénss antenneلتحاص«نياطصتاو ١ ميكلك  past yfo 

Ledرمالا ىلع بثوف ناوريقلاب  Les,هركذن ايكب رغملا ىلا لحرو هسففل  

 ةياجب بحاص ءايركز ىبا ريمالا ىبا دمحم هللا دبع ابا ريمالا حرسو هرابخأ ىت
2 



 نود ءادر هل ننوكيل قمثاوملا هيلع ذخاو لاومالإب هدماو هلع ىلا LAN نم

talىلا هللا دبع وبا قلطناو هب رم ىتم هيلا صولخل نيبو هنيب لوجو  

Leهعبس دقو.  Lyale dx Jai te allاكو ابي هلزادف  LayLas 
dsدبع يا ريمالا ءانبا عم ىجولعملا نم ىلوملا ليبن اهتلزانم نم هناكمب هب  

 لضفلا لبق نم لماع اببو ةنيطنسق ىلآ مدقتو هدعب نم LA لفاكو هللا

 ديز ىبأ ةوعد اهيف ماقاو دلبلا كلمو ليبن لخدو هنيحخل سانلا هب راقف

cout vel Loiذيع  pl pal SUS, Alهبضعتسا حاده  ha,برغملا ىلا  

 ٌميلع ذخأ نأ دعب ةنيطنسقب مترامأ ناكم ىلا محرس ساقب هلالقحا دعبو

 اولخدو مالوم Jus رثأ ىلع lé مع نبا قثوم لغم dl ناش ىف قوملا
 لبق ناك es ىناطلسو هتراما Se اهنم ديز وبأ sl دلبلا
 Lust اويل هةنيب اشي لر اهيل ue sad كايا: لو بيررغملا 41 معلحر

 مملخاد اهتفناعز نم عايشالا ضعب ةاخاده هقنس نم ناضمر ىلامل ضعب
seبرسف كلذ ىف حراف هلفاكو  Rasباب هل اوفو تايبلل هودعاوو لاومالا  

 جرخو هموذ نم ناطلسلا gs لوبطلا ريده مانو Us اهباوبأ نم رملا

 حابصلا خو نأ ىلا هباعش ىف ابرستم اهيلع لطملا لبجل ستقف هرصق نم
 ىنمفسلا هبكرإو هاقيتساو هيلع. نمف dant نبا ىلا هب ءىجل هيلع رهظو

 نم صايعالا ضعب دجوو نمعبراو عست ةنس نع لأوش ىن ةنوب هدلب ىلا

 ريمالا نبا ركب ىبا دلو نم دحاولا دبع نب دمحم وهو اهب اورات دق هتبارق
 de رظنلا اهنم رجل ناكو ةرضحلاب رع هوخاو وه ناك ربكالا LS ىبا
 ىلا هرفس دنع ةنوبب مكرتو لضفلاب اوقحل بارطضالا اذه ناك الف ةبارقلا

lsمسفنأ متثدحاف  salةماعلاو ةيشاحأل مب تراتو مما مل مي ملف  

 لخدو مراتا ,cas متبايغ تلجنإ دقو ةنوب ىلا لضفلا افاوو Rx اولققف
dlىبا ريمالا. نبا هللا جمع وبا رممالا لقتساو هرايست اصع ىققلاو هربصق  



 هي

 هللا دبع ىبأ رممالا نباديز وبا ريمالاو dut ةرامأ لحم ةياججب ءايركز

 هتراما لحم ةنويب لضفلا سابعلا وبا مهمالاو هبا ةرامأ لح ةنيطنسقب

xنم ناك نأ ىلا سنوتب نسحل وبا ناطلسلاو () ةرمالا دبع  Bal 

 درك نكرم

 bus he ىناطلسلا Re ul, fell ue Less L ae برعلا ناك

 كلذ ربك ىلوتو ةيناث هيلع اوبلجاو نسحلل ىبا ناطلسلا نع اوضبقنا دق

 قرتفاو لهلهم St عم دلاخ ol ناطلسلا ىلإ ىلاخو ةزهح نب ةقيتف
elةزجح نيرع مريمك حرخو  LLلضفلا ريمالا هباككأو ةقيقف مدقتسأو  

 لصوو ممياجاف all كلم Er dis بلطل ةنوبب هتراما ناكم نم

 اهنع اوجرفا رث اهيلع اوبلجاو سنوت اولزانف عست din رخآ .مئامحا ىلا
lsolesاهيلزامم  mg Lau Jilأوج مفأو  Lieماعدتساو ىيصملا ريخأ  

 ةعاط ىف لخدف رزوتب هلع ناكم نم ديربل بحاص je نب pla وبا

Jaiف ميس الحول مط ايل  AUSرب  eeتضل  
 برغملا ىلا db tal بكرف اهفارطا نم ul ىبا ناطلسلا ىلع ةيقيرفا

llضهنو نيسه ةنس ىنم رطفلا  Litلضفلا وبا اهبو سنوت ىلا لضفلا  

 برغملا ىلا هايحر دنع اهيلع هل دقع دق هوبا ناك نسحل ىبا ناطلسلا نبأ

 نم هل دقع ناك ام هيلع y متعيه تارعمو ءاغوغلا تاروث نم ايدافت

palىن ةزج نب رع عم  alسنوت ىلع لضفلا ىلوملا تاير تلطا املف  

(1) Le ms. A porte da! et le ms. B همألا 



de 

 عيشتلا قورع تضبن جا مايا ( selةيصفحلل ,[ LLرصقلاب هاغفوغلا

 هوجرو  selةزمح ىنب ىلا لضفلا وبا لسرإو  Loireهيلع لخدف مربصب
 ىنب تالاجر نم هل بكرتساو ىلا ىلا هموق نم هعم نمو هجرخاو ليللا وبا

sad ىلا لصفلا Jess هنطو ىلا ليبسلا هادهو هّتمام هغلبا نم بعك 

 دعقو  AU lasنم  LUةلودلا ماعم ىنم نيرم ونب هسمط ام ددجو

 هركذن ام ناك نأ ىلا كلذ de هرمأ رقسأو

alet ىبا doll هيخا ةعييو لضفلا كلبم us il 

 هداديبقسأ تحتو ىنيكارفات نب دمحم ىبأ ةلافك ىن

 هتباج de دقع ابكلمم دبتساو ةرضحلا ىلا لضفلا سابعلا وبا لخد امل

 دقعو ديرب نم لصي Los pull ىبا هع نع ob re نب دممم نب دجال

 دراطملا هملو ناكو ,dll نم شاوشلا [ضايب] نب (ein هبرحو هشيج ىلع

 هتايلط ىفاطتشم هلاوحا lus هيلع |دبتسم ةزج نب ةعيقف ليللا وبا هب

 دلاخ ةيالوب هنم ليدي ىإو هل Sal ىلع sed كلذ نم هقناطب هل فناو

dualهدلق دقو وتع نب مساقلا ىبا نع تعبو  AUSهرما ىف هملا شوفو  
 يونا ذا 2 ci Sr هيلي doi tél الحجي
 ةرج نب ليللا وبأ مضرافو هدهع هيلا ذيبن نأ دعب هيخا ىلع ارمبظ ةزج

 نب دمحم 0206 هلزع ىلع des ىناطلسلا ىلع بلغف مروما ماككسا لبق

 ىبا نمب ةفقفلا رن تمرطضاو اهركاسع ىلع ةنوب ىلا هعفدف شاوشلا

 Sy ران نوشحي مافيبو عدصني ىأ fl داكو دلاخ همخاو ةزهح نب ليللا

Edo,رمع مريبك مدق ذأ بازحالاو  plىنيكارفات نب هللا دبع دمحم  



of 

 نم  REامل نيكارفات نبا ناكو  Jetوبا ناطلسلا كعب ةيردنكسالاب

  PEهراجاف هيف مكخلا ىنرصم كولم اا
 ءاضقل رصم نم خرخو سوراغبيب ذّمنمح ةلودلا ىلع دبتسملا ريمالا هيلع

 جرخو هضرف  yes saleةزهجح نب ( slدهاشم ىت اعمجاف اضيأ 3 ةضيرف

 جلا  des alاهرما ىلع رهاظتلاو ةيقيرفأ ىلأ عوجرلا ىلع اودقاعتو نيسج

 2 es ١ نيكسشلا يبلع تسيطر . de belافقاوو:اعماجلاف هسا حرض

  eeنم نحالا  neاوطاوتو  Legهيلو هيلأ تعبو ناطلسلاب ركملا ىلع

  dxaxsةعجارملاب  less, huisنمكا فات نب دمحم ابا هقباح دلقي نا ىلع

 ىم هب ليديو هقلود ريبكو هيبأ بجاأح [ yتلزضو ندكأ .رث ىباف ودع

 هعم كلذ دقع ارليكيل ميلا مورخل ناطلسلا اوغكساو دليلا رماظ عوايحا
 نبال اونذاو متومب ىلا هوداتقا مث هب اوطاحا نأ ىلا دلبلا ةحاسب ىقوو حرخ

 دلبلا لوهد ىف نيكارفات  Laosىدحأ ةنس ىلوالا ىداج نم ةرشع ىدحال

  15ركب ىبا:ناطلسلا انإلوم نبا يماربا قانا ىبا« لولا راد إ ذه
  dauلذب نأ دعب  delام قيئأوملاو دوبعلا نم , deىلا هب ءاجو

 ضل جييايو«ةفحافل ىو 5 ضاع ا  Lola: gaiدقمويووفو اةماعز
 مالغ  jolieهيلا قهيسو متعاط دوتاف بعك ونب لخدو هتعيب ىدقعناف

Nb يح a ليبلا وجل ندعي سعب ينل ا 08 
  REدديلا تااقع:ىءاعسحإلا دموي رع , treهيلع

 بطوخو هناكمأ ىف كلهو نكماف لايلل  Jaiىلع ةعيبلا ذخإب تابهل ىن

 ملبق نم  Liesتعبو ةعاطلا ىلع رزوت بحاص لولي نبأ ماقتساو هب

 ةيدبلاو ةيابحلاب , deuilنهذو:ىمر لذا مفلاخو ةصفق بحاصو ةطفن بحاص

sais, ناطلسلا لفك هن SANS نا 
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 هوو

Es Ja be نحانلا ةكرح "نع ai 

 ةفالحلاب قاحنأ ىبا ىلولل ads سنوت ىلع نيكارفات نب دمحم pl ىلوتسا امل

 هيلع ىسلل ىكم نبا pois هدادبتسا ناش ءارمالا هيلع pis هيلع دبتساو

al,اهنيب كراك  Lessناعتساو ركب ىبا ناطلسلا مايا ندل نم  de 

 ميبذاجيو بوعكلا ةساير ىف لهللا أ دالوأ coulée لبلبم دالوإب كلذ

janالرا لا, لايك رايقا» نبا |ةييعالس اواو اه ةرامالا:  NLلعل  

msi aan.لا 00  
 ابلاعاو ةفيطنسق بحاص ديز ىبا ريمالا ىلع اودفو 3 ةراغلا اومشو

 هيلع دبتسا نم Al كلم صالخقساو ةيقيرفا ىلا ضينلل منوتكسي

 هيلاوم نم Job روصنمو نوهم رظنل نيركسع Are حرسف هزاقحاو

dise,ةدواودلا رمبك ىلع نب بوقعي معم لحتراو ةفيطنسق نم اولحتراو همبأ  
 OUI sad نم نمكارفات نب دمحم وبأ حرسو هموق نم هعم نم

 ,AA ناطلسلا ىلوم نم لتاقم رظنل ةزج ىنب ليللا Ji عم اركسع
 ليللا ا دالوأ ىلع ةربدلا تناكف نيسخو نيتنث deu ةراوه دالبب ناعمجل

Jusليللا وبا ذغموي  Larsسوقلا دالوأ نم مي نب بوقعي ديب ةزهح نب  

préملف عجرو مكح  ATركاسعو لبلبم دالوا ىديأ تدقماف سنوت  

 D La 2h نالوا نم A بجو ددلبلا 5 ةميطنست
sul,ةديطتسم  PAR RS Det 

 SVM ee IS el CE رم
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  alددملاو ةدافوسلا هسفن نم هدعيو سباقب هتيالو ناكم نم ةنيطنسق

  JULدقو ءاعشلا لصف مرصنا اذا ىتح:برعلا تايطعإب مايقلاو بازحالاو

 عم هيلع , shهركاسع عجو هتباج ىلع هل سقعو أعركتو ةربم هأقلف لبلبم

 حاذأو هتلا زبجو  Jeهعبات  Jessىف نيسهجو ثالث ةنس ةنيطغنسق نم

 رفص  spasابا هناطلس نيكارفات نب دمحم وبا  Le letنم هيلا حاتحي

 ةلالو ركاسعلا  Jensىلع  dusهنبأ  LIةقبط ىم رازن نب دمحم هللا دبع

ss ميرقيو باتكلا ناطلسلا هانبا معي ناك SSI Lire, ءاهقفلا 

dial ناعمجل ىءارت ىتح ةيبعتلا ىف سنوت نم لصفو هانمدق امك 
 يأ ناطلسلا نفاصم لقخاف اوفحازتو  élنيمزينم اولوو هعوج تقرتفاو

 نيكارفات نب دمحم ىبا هبجاحب ناطلسلا قحلو مموي ةيشع موقلا معبتاو

casa) Ste :الاطر Less SMS 
 ىلا اولحتراو يلع  absكلم ىأ ممغلبو ةصفق ىلا مث  Allىحقالا

 ىلا نحز طسوالا برغملا ىلع هئاليتسا دعب نانع ابا ناطلسلا  QDةيقرشلا

 , sulةيدملا ىلا , JUSةنيطنسق ىلا عفلاخ دق هللا دبع وبا ةياجب بحاص

  «gl sheةنيطنسق تابج لزانو هتشاقهسأإو نيكارفات نب دمحم

 اهعورز ىسقناو  ésةياجب ىلا عجر هنأ هغلبف اب طئاسب ىف تاراغلا
  Lasرادو هريغث ةردابم ىلع ديز وبا رممالا مزتعإو نيرم ىنب ىفحز نم

daté of bye Ah de نئا لمعلا وك .ةيلإ كيو: RS 

L هاخا pale ىلوف هب نوفحازيو هيلا نوعقجي نم هناوخأ نم مانيب 

 ماقإو هوعيابف سابعلا  fusنم ناك نأ ىلا ءايكز ىيحي وبا هقيقشو وه
 ىلا ريسلا ذغي ةصفق ىنم كلذ دنع ديز وبا رممالا ننصنفاو ركذن ام هناش

| ia de aie tee 



 هلع

 نافع يأ ىلع ةياجب كا ةدافو ندع رح

 ةنيطنسق هتبلاطمو هدلب des» هملع هتالهتساو

 مايا نانع ىبا ريمالا نمبو ةياجب بحاص هللا دبع ىبأ ريمالا نيب ناك

 ES هلنيبأ مايا ةدجوو ةموردني نمييصغملا صايعالا لو مضو ناسملتب هترامأ

 yet ةقباسو كلملاو بابشلا بسن اهنيب اههكحا ةصلاخمو لاصتا هانركذ

 اهب دجوأ نيرم ss ىلا ةيغاص كلذ لجأ نم هللا axe ىبا ريمالل ناكف

 هلاحترا دنع هلوطسا ىف نسحلا وبا ناطلسلا هب رم الو هكلم ىلع ليبسلا

 Leiles lu نم تاوقألاو ءاملا هعنم هلحاوس لها رمأ هانمدق LS سنوت نم

Las,ىف نانع ىبا ريمالا عم اهدقتعا ىنلا ةمذلل  Géدييشت ىلا احوفجو  

 نيسجو تالث ةنس داولا دبع ىنبب نافع وبا ناطلسلا عقوا الو هناطلس

LéNpe al de.للا يقل اجو  BR ose 
 نومعلا تعبو كلذ ىلا هباجاف ميلع ضبقتلاو هتابج ىف عضارتعإب هللا

 5 jte ديعس ىبأ مناطلس نبأ دمحم ىلع à ls ىحاوض ىف Le دصأرملاب

 ىبحي Pris de نهرلا دبع نبا ميعزلا ent ىبأ هيحأ des نهيلا دبع

 4 نانع ىبا ناطلسلا ىلا مب تعبو الاقتعا موقثواف نكم نب دوواد نبأ

 نم هيلا سد 3 لزن ,met dl ةمركتلاو لوبقلاب sale 8,51 ىلع ءاج

 AI نم كلذ ءازا ناطلسلا دنع اهف ةبغر ةياجب نع هل J Xl هارغأ

dsl,برغملا ةسانكمم ابنم  dellاقافخاو ةناطبلاو دنهل نوبز نم  Le 
 DR نع بقوا كلو نياملانادغ 44( lab» هديعتي م نا: هاوس

PAROIتيهفهسأو ىعساف كلذ 5 ةبغرلاب نب  plةسانكم هل تعطقاو  



 هلى '

 دقعو هدلوو هاهاب هيتايل هيلع اك نبيعبتللل] أحراف os هللأ NAS وبأ ربمالا

 نوهت او ساطاو ىنب نم pl نب ىلع نب رمعل ةياجب de be وبا

 ادا Lx هوب نافع وبأ هصتخاف ةنوقمل رمهمأ CIM LP «de 4 معزب

rl!يابنصلا  Laلهأ ىنمبو  Ras Labsةيدملا ىم 200 أوفرصناو  

 تستنمتو ىلاوملاو ةجابنص ىم اهب dénaidl ةوعدلا ءايلوا رماوت ةياجب flat الو

Re,ىف  JSمعز كلذل ىدصتو نيرم ىنب عايشاو ريزولا ىلع نب ريع  
 ;Les حراف sl هموق ىم ىالاجر 35 جاحأل نب ميهاربأ 05 روصخم ةجابغص

 hs dalle روصنم هيلع بكافذ ةبصقلا ىم هرادب هيلع اودغو

«de LS J+هراد كا ىضاقلا ىفمو  EUREاهيلا بكرف حرافب ةعيبلا تلصتاو  

 ربخلاب هملا ,Lab ديز ىا نب دمحم ةنيطنسق بحاص ةوعدب فتابلا قعهو

spé,مودقلل  ball,كلذ ىلع  à LLلها ىم ءالملا رماوت  s lé 

 مايأ sx, ot ble هرداوب be برغملا بحاص ةوعدب كسقلا

 وصو نيم °w  نيلدعب لضاعلا"اومدقعشاو :ىلجلا dite, UT ىلع

deu £tووذو متواربك قصف هجو لك ىف ةجابنص تبهذو نيسهو عبرا  

 ءافرع ىلعو حرافل ةعيدتن OS LL نب see «wi ces ةفغظلا ىم هيف

 ني دف À د 55 فرصصو برغم ا ىلا نيلقتعم ممصختاو ةنيدملا لهأ نم ءاغوغلا

 ع



 ه4

de au Gb, 
de مءامبا نهرتساف ةدواودلا de, بازلا بحاص ىنرم نب فسوي tale 

 ةعاطلا , Jusميهاربأ نب ىبوم ةياجي ىلع نانع وبأ ليعتساو برغم ا ىلا مب

 الو اهيلا هقعبو ءارزولا ةقبط نم ىناهنرملا , Losسلج ىناطلسلا ىلع

 اسولج مل  Luisةرممو ةمركت ماقلو هملا اولصوو , Raulاعاطقاو ءابح

  saدمنا كالعتلاو كركسشلا غل.  spa paell deد لو ومعارك
 هبجاحل دقعو ملهأ ىلا اوبلقنأو ! aاهلامعأو ةياجب ىلع ومع  cesبرح

 نم ةنيطغسق  Losهعجرو  altناطلسلا زعواو هتنس نم بجر ىف اهبلخدف

 ىلا  coupeنب  palاهزهج ةبيتك ىف رارواي ىمب لورغلاو شكيودس ىلع ةيالولاب
OS ةيابجب cell رظنل كلذ لكو اهنطو ةيابجو ةنيطنسق ةقئاضمل كلامه 

dl, ندل نم القتعم Gad ىبا ناطلسلا نبأ نمفشات pes وبا ةفيطنسقب 
 اهب نيم ىب  JSىف اسوسوم  disافو عم  kdlناكو هموق دنع

Sal: se ناز از ةلاطخملا dut haut دهر ةتيطيسعي ةازمالا 

hs dde jai ol قاعي اللا نيرم ur Sa; Lu dus 
(1) LT سوسوملا اذه ديز وبأ doll بصن راصفأو برحلاب ابب ىنمو ةنيطنسق 

 هل زهجو رارواب ىبو ةياججب ركسعلا لها نيرم ىنب تالاجر هب ىجاجل رمع
ll بجاح ليبن حرخو fre ريثكلا ميلا عزنف كلذب اوعماستو ةلالا 

 ةيحاضلا لها ىلا ديز ىبا  Lys useناك نمو  deشكيودس ىم هتوعد

 ةياجب بجاحلاب ربخل لصتاو ةيابع نطو ىلا اعممج اوفحزو معمجل ةدواودلاو
 اولزن ىتح هيلا اولبقاف ءارصصلاب غيتاشم نم ةدواودلا ىف تعبف  Jiدفوو

 نب ىلع ىب رانيد وبا هيلع  xlةغقساو  LSضرقعاف ةنيطنسق ىلع
HS نيس Lu ىنم عيبر ىن de نم RE fdle حاذأو هركاسع 

(4) Les mss. portent وبأ 



 هاد

 ىنب نم هعم ىنهف ,mal Lis ةنيطنسق ىلا ,Gal هعم نمو رمع

 هيلع تناكف des نم call ليبن ميقلو شكيودسو ةدواودلاو نيم

 ةنيطنسق ىلا ,obus ورمع ىبأ نبأ عجرو Ge لاومأ تهيتكاو ةرسدلا

 نمب ىلع نب بوقعي دقعو due dl اهفع Jet رث اعبس اهيلع حاناف
 هيخا ىلا هب اوقعبف سوسوملا رمع ىبا نم هونكمم نأ ىلع Le نقي فلا

 3 vel راسو سرح . هيلع بترو مهي ضعبب 56 نافع ot ناطلسلا

 ةياجب ىلا اعجار افكنا مث اهمراغم ىضققاو ةاهسملا ىلا ,xl هلامعأ ىاون

RSهيعيراهلامصاي ياس الع داس وس  so 
 فحزو اهلخدف اهيلا هحرسو () Gb ىنب نم ديعس نب ىلع نب هللا دبع

 ماعلا نم ىنحز مث ةياجب 4 ep هيلع تعنتمأو اهرصاخل ةنيطنسق ىلأ

 هيلع تعنتماف قيناجلا Vale بصنو كلذك, ,aug عبس Lau لبقملا

 ةياجب ىلا عجرو هقيناجم قرحاو اوضفناف ناطلسلا كوم ه 3 فجرو

Le,بئاتكلا  ceرظنل رارواب  ageشكيودس لماع ىناينرملا مهاربأ نب  
 هركذن ام هركسعبو هب عاقيالا نم اكسل الز

adىرابصنلا ءاليتساو سلبارط ةثداح نع  À Lakeيكم نبا ىلا ابعوجر  

 اهميامحب ةيانع مل تناكو ةهدقلا لودلا ذنم Las هذه سلبارط تناك

 ىراصنلا ناكف لُئابقلا نم ارفق اهيحاوض تناكو طيسبلا ىف اهعضو ىاك امل

 ىكاطنالا ليداجم ناكر LS puit نوئدحي ام Lars ةيلقص لها

 Rs رخآ ةوارغم نم نورزخ ىنب ىديأ نم اهكلمت دق راجر لوطسأ بحاص

)1( On trouve ce nom quelquefois écrit ob 



 ها

dis,انك ةهاطرض  à LSSنيدحوملا ةوعد ىف تلخدو حورطم نبا ابعجر  

 à al oc ur Las كاع ربا Le .ةيلعسل of ىلإ At :اهفلع ترو

 راجت ناكو ةوعدلا ,pu اهقم 5e نع اعطقنم ةياعبسو نيس ماوعا

 اهاسرمل اودعتاو Los ىف اورقياو اهتاروع ىلع اوعلطاف اهملا نوددرتي نميوغيل
 (ka تاذ اهوميب مث false ىف دلبلاب أو ,ssl ىنمسجو سمع ةنس هوفاوف

 حالسلا اوسبل ىقو cd مفتاه ىنتفو مولع اهوكلمو اهراوسأ اودعصف

 مسفنإب LT الا مهمه نكي مل راوسالاب ,pol الف معجاضم نم اوبهو اوعاتراف

Lé,ةلح ىلإ ممدقم رمع نب تباث  coldبايد. نم اهمطو. بارعا  sol 

lasملس ىنب  Jaةيردنكسالاب هتوحا قحلو نم هباصا اك مدل  

 Jill euh Gil ىم La اودجو ام عدغس ىف اولقحاو ئيراصنلا اهحابتسإو
 اهمادف ىف سباق بحاص ىكم نب سابعلا وبا ملخادو اهب ,bell ىرسالاو

À A a duos cn LL,<eb00000 ا لع  
 بهوقسأو هدفع Le عمجل هيلع اولجت مث L'ugte 45 be نافع ىبا ناطلسلا

c&s Leلما نم  dell, juدالبو  SAىف ةبغرو ةبسح هل اهوعمجل  

 D 1 leu سسلتارط نم ىراصنلا :هعكماو ربغل
 ed Le وبا (.Li ريغكلا رضو .حم
 دنع JU عضوو fée الهلق الا اوعنتماف اهركذو Lost sas sbel ام

 هركذن ايك كله نأ ىل ابيلع اريمأ ىكم ىبأ لزي مو (as ىكم نبأ

sua «2 
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is,ةنيطنسقب ديعسلا ههرما  

 ةيالوب هللا دبع ol 4 هيبأ دعب ىم رمالا ىلو دق ديز وبأ ريمالا ناك

 ىابعلا وبا ناطلسلا res هتلهج ىن اعيجج هتوخا ناكو ركب أ ةفيلدلل هدج
 قوله شالا ناكر ce SSL درفنملاو دهعلا اذهل نينموملا رمما

 يش نع Ka دقل ىتح fes رمالا نإو عل ةتارولا نأ نوري عيبا كلهم
 تاذ لاق هنأ ةفشاكملا لها نم ناكو ركذلا روهشملا ىداه ىبا ىلولا هتتقو

 ءايلوالاب كربتلا ىف مفالسأ ننسو مققيرط ىلع pat هترايزل اوءاج دقو روي
Lessىف هللا ءاش نا ةكربلا لاق مث ءاش ام يملا مل  seرشعلا  Dh 

 نوموكو Wie نر منبج اضيا نومجملاو ىزحل OS, anse ةوخالا ىلا

 ,Ji دهاوشلا نم هيف نوس فتي امل منيب نم سابعلا ىبأ ىلع مهنونظب
 less L'ange تالث ةفس سنوتل ديز ىبا هيا die نم ناك اف

 ناطلسلا ناشب ىاجرالل ةنيطنسق ىلا عوجرلا ,sl ةصفق dl ie لترا مث

 دالوا هيلا ذمنيح بغر ةياجب موخت نم هلمع رخآ ىلا فحز Gil نانع ىبأ

Jugeبحاص ىكم نب سابعلا وبا هبجاحو همعيشو برعلا نم هوايلوأ  

 سنوت ةدواعمل free يقي نم Gal نم ٌميلع ليعتسأا نا Le نمتباق كوع

 هملج ينو كلذ ىن معم Css سابعلا ابا انالبم هاخأ حرسف راصحلاب

danseوبأ  (agسباقب اماقاف  SES,دق تباث نب دم سلبارطب بحاص  

 ةريرجل ىلا هعم نمي ىابعلا وبا ريمالا لهدف ds راصحل هلوطسأ تعب

 mes ملف oo pe bay eut ui Rue Just رتل اهزمألا ارتدت

 ماس



 de LS; CSS Lt sai» دفوأو ديرجلل كامعا ىلا عجحرو مميلع cree امانا

 ىسحاو هتزئاج culs ابحرو ةرنبم هاقلف نيسخو سه dau Le ناطلسلا

 هجارفأ يعلو ع هل نبأ a EL ردو dl, el dis اعجار افكناو هدعو

 Lao تلصتاأو ةيقيرفأ de ىم Se dsl قحلو dub us ىع

 di die Joss ليللا I SI ويبك 8e نب IE ىنمبو سنوتب رمالا

Shi lisهيلع اولبقاف ةرهاظلل ماعدقساو ل.بلبم  za,ناطلسلا ىلا دلاخ  

 دلاخب هيلع مدسقو هباجاف راصف هب قاضو هيلع اوفئاكت' ام دنع نير

 ىلع chute سنوت ةلزاغم di dle جم دميز وبأ رممالا عر هموقو

Las re) LMكلملا روصقب لزضو  Lieةوف اهب ماقأو  

 shaza\l ىلا ءايلوالا Lens ةيحابشلا هيلع تنالم دق نيرم ىب ركاسعو

 ميلا ركاسعلا ;Lis نم نوعقوتي اوناك امل ,died ةعفادملا ىف خلبأ هنأو

 هرمأ دقعنأو نيسؤو سنج Lie نم [ضايب] رهش حيوبو باجاف ةياجب نم

 Liu go هفس ىف ةغيطنسق ىلا ةياجب بحاص ىلع ىب هللا دبع فحزو

 هانركذ LS le La لفجأ à قيناجما بصنو PME Ps حمس

 عم بهذ امل هوحا ديز وبا ريمالا ناكو ةفيطنسق نع Load قنخم سفغتو

 ةنيطنسق رماب دوخأ ديتسأ دقو ET هيلع تعنفتمأ ايلزانو Les 4 ددلاخ

 لو مغلأو (Spread يكس ىن نيكارفات نب دمحم ابأ لسارو ةنوب ىلا لدعف

 هع ةلافك ىن ماقأو Sd, ad اونساو JU هل اوعسواف سنوت ىلا لوحتو



le) يم كلذ لد Los d'oise IE Hi 

 us» ةياجب رهحاسم هيلا تفحزو AL سابعلا وبا ناطلسلا ىليكسإبكلا

Ceىنع اهعافد ىنسحاف  oùىنيمهبتو  di) Joهيف روهظلا لياخم  

 نب ىبوم ور قى CID LP ىدسملا دالوأ نم شكيدس ىم تالاجر هلخاأدف

 دجأ نب ىلع نب نوجه as أ أوعدو sb (SAS ةرمجملا هبئاتكو مهاربأ

 حرسو نفاهاف RL LA ىكب PE بوقعي هيخأ ىلع افرخم 15

callماعم ءايركز ىك ابأ هاخأ  ooموكصو رحاسملا يوم هتلج 3  

 Jet, Let رق اليلق اومدقتف عملا ,bas موفر الف ءاوعش ةراغ ىف

assنايز  dlمهلا نمو مساقلا  seul Dis,ناسرفو حامه  Leskeنيرخآ ىف  

 اطعلا ناويد خفر دعقو هبئاكو قف ماق ربخل هغلب املو نانع ىبا ناطلسلاب

eusهءارزو  aaتاهيل ىف  sel,دونجل  Li,نب ىبوم هل ىكشو للعلا  
 دقعو 48, هطغف dut نع ةياجب cles «de نب هللا دبع دوعقب مهارسبأ

LP «ss dslنب نوجم  Scansددعب مولقو  Small as re À plتعبو  

JA ak 6 alé!ىع  llهيلأ  JSوبأ  lsمت هركاسع 3  ARS 

 Lau عمبر ىف هرثأ ىلع فحزو راردو نب نوهم نب سراف هريزو هتمدقم ىف

 akas راردو ىبأ ee LL دقو ةينيطنشق A ريسلا ذغأو Es D يمت



ovr 

 هشيمجب ءاضفلا ضرالا قبط دقو اهتحاسب لزن املف , ouلها رو

aus pat as, au 
 ةمركت هافكف هيلا لزن مث دهعلاب هسفنل قثوت ىتح اهب عنتماف ةمصقلا ىلا

age ل Jo ll 4 كل lo /ملت هزاز ىف طئطاسفلا 4 Lu, Le, 
 ىلا نفسلا هيكراو  Allهلزنأو  Lisسرح هيلع بترو  ereلالخ

 رضو همعاط ىق تلخدف ةنوب ىلا كلذ  Lieةرضعأ لاع , LJدقع ىئلوتسأا

D out ىلع 
D hs |. a. كعب مث 

 عم قاحا ابأ ىلوملا هناطلس حرخاو مدرف سنوت  biميلا نمو ليللا ىبأ

 نم . ju, iaا

 سنوتب وه  gelوبأ  all beهنويقكسي لهلهم دالوا هملا دفوو هيلا

 حرسف كلذل  Raeطعم نب نمفشأت نب وحر نب ىيحي رظنل ربلا ىف اركسع

 نم ىنمعمب ريت ريبك  Jeuىب  urحرسو هسلجم ىف ىروشلا بحاصو

  Sueنم مكبالب ىفورعمل ىفسوي نب دمحم رظنل لوطسأ ىف رخآ  ceرجالا
 لوطسالا قبسف دبعلا اذهل سلدنالاب كولملا نم , boاموي اهولتاقو سنوت

 موي ضعب وأ  &bأهمع جر روبطلا مل  ses slةيدبملاب قحلو نيكارفات نب

 قحلو نمسجو نات ةنس ناضمر ىف سنوت ىلع نيرم ىنب ركاسع تلوقسأو

 ىفمأو دلبلا لخدف هركسعب وحر نب ىبك  Lasناطلسلا رسماوأ  àهاعد

  siليللا ىبا دالوا ةقغابمل جورخل ىلا لبلبم , fes jé folleكلذل

 رجالا نبا ماقأو , Joelىلع نب برقعي رهاج كلذ لالخ ىنو دلبلاب لوطسالا

 ناطلسلا ءاركن نم نمبت ا ىالحلاب  gtمميلاطمو برعلل هدح ىافرأو نافع

 تارادلإب هفاطعأ حمو تاواتالا نع ميديا ضبقو ىهرلاب  Lis 4قحلف

JAN هلزافمو هروصق ىلع ادعف هزجعاف ناطلسلا. deuil, لمرلاب بوقعي 



avt 

s| اهفستناو اهي ١ Àةيقيرفأ ديري أهنم لحتراو ةفيطغسق ىلآ عجر  

 ci ىلآ اوهتقناو Qi ail نم هنعم نمي alé وبا dell Gags دقو

 Rasa ىنأ Lie هنع عوجرملا ىف أو مقشأو BNC تالاجر تشمت 3 ةتبس

 ركسعملا se املو برغملا ىلا نملاستم اوضفناف لبق نم غباصأا ام ةيقيرفاب

 هعم ىقب نمب برغملا ىلا عجرف ةيقيرفأ ىلع مودقلا نع رصقأ هلهأ نم

 نم هتابخم ناكم نيكارفات نب دمحم ىبأ ىلا pal غلبو هراثتأ برعلا عمتاو

 pois نأك ىمم دلبلا لها رات اهيلع لطأ امو سنوق ىلا Les ةيدبملا

 نمكارفات نب دمحم وبال خدو ليطاسالا ىلا اوبخف ملماعو نيرم ىنب ركسع ىم
 ىلا دعب ske late à ADR ايبا لع لم ا

 ةلزانمو نيرم ىنب jbl عابتال برعلاو sad ركسع ىف ديز وبا ريمالا مدقت
 LU ابلتاقو ةنيطنسق ىلا ديز وبا عجرو Ale موخت ىلا هعبتاف ةنيطغسق

 Lie كله ىأ ىلا اهب اهقم لزي مو ë-ad ىلأ ,lent افكناف هيلع تعنتماف

 لبق نم سنوتب قحل دق ءايركز ىبحي وبا هوخا نأكو [ضامب] Leu das هللا
Le,الف هانلق  Ji ralقحلف هب اوكسمم اهب طيحا دق ةفيطنسق  

 pl بابسا هللا رسي Qi ىلا هعم اوناكف معئانصو معيلاوم نم لفلا هب

Te Sel te PATESنبا كلبضأ تاق. كم  
 لومهثو نامالاو لدعلاب اياعرلا ىلع علطف Gi ىلع هملايأ دمو ركذن ايك نافع

 ليلطظ لظ ىن ds نم ساغلا عترو نإودعلا ىديأ ىكو ناسحالاو ةهفاعلا

 دعب هويكذان Ses ىرمو

 ع



 نال عم

 ا لا ل ,au ريشا
 كلذ ,cils ةعاطلا a Lere هلو من مت نافع نبا

 gas ىلإ هقياتع cine Sad ىلا هعويجر دنع دمحم وبا بجامل ناك

 ديشف هلهأو برغملا نم هعقوتي ام es نم أرزو ةلودلل De ةيدبملا

 ريمالل ابيلع دقعو اهتاعدومو اهنزاخم ,AM تاوقالاب نحت اهراوسأ نم
 LE de عبو ابب هلزناو هتلافك ىف ناك قاحنأ ىبأ ناطلسلا at ءايركز

 se كلذ ىلع ماقف هيلع ادبتسم هيوذو AUS Ge ىلخ نب دجأ

Lasنم نكنتساو هيلع دادبتسالا نم ءايركز ىبحي وبا ريمالا رج مث  

 Ar سابعلا ىبأ نع ثعبو dass ىلخ نب gl تيبف هناطلس ىف 3

 يح SN ابوانم ناك LAS ممر هل ميقمل سباقو ةبرج بحاص ىكم ىبا
LP ATEN ETUIS 

 000 RS het ا مدعبتب ا هيلا ومعي برغملا
 ىبحي وبأ ىلوملا قحلو هماما اولفجاف ركسعلا اهيلا نيكارفات نب دمحم

 نب دمحم وبا اهيلع لجعهتساو ركسعلا اهيلع ىلوتساو سباقب ءايركز

 نعقو ام دنع dell تباث نبأ ةبارق نم كاجكيلل ىنب دمحم نيكارفات

Res ects dE de ali 
 نمعو لجرلاو ةلتاقملاب هنعتو لوطسالا اهيلا زهج ةيدبملا ناشب نانع ىبا

 "021 ,NULS, Une 5 db td ' ئلاولا
 ريمالا ماقو ركذن ام هرما نم ناك نأ ىلا اهيف هوافغ نسحو اهب ماقو

 ةدواودلاب هوقعب رف سنوت ىلع ىكم ىنب سابعلا وبا هب بلجإو سباقب ءايرشز



 اهيلع هل دقعف دهيعس dual ةغبأ ىف هملا رهصأو ىلع نب بوقعي ىلع لونو

 ماوعالا ضعب شكيودس ىلع aka ةياجب ىلع قاحتاوبأ دوخا ىلوتسا املو

ile de قاحا Si ناطلسلا ءاليتسا نع val 
ERايهيلا ةيسيملا  

 سو .هضنسا حارا .برعلل Ji dus نم ادع را نايا 0
 4 راسف دوواد نب ناهلس هريزو رظنل ةيقيرفا ىلا لبقملا ماعلا نم هركاسع

elsهموق ىلع بوقعي نم هبليدأ دجأ نب ىلع نب نوهم هعمو ةنيطنسق  

 FAP عابس دالوأ 2 ناهلس نب ىفسوي نب ناقعو ةدواودلا نم

viesنب  reتاهيل خودف كلذب ناطلسلا هيلا زعوا بازلا لماع  AG 

alناطلسلا كلهو برغملا ىلإ اعجار افكنا مث مراغملا ىضتقاو ةنوب نطو رخآ  

 ماققسا مث برغملا رسما برطضاو نيسهو عست ةنس هلوفق رثا نانع وبا

 اومقن دق ةياجب لها ناكو هركذن امك ماس !est ناطلسلا sal» ةعاط ىلع

 Sous هتكلم ءوس Jlès ىبأ ىناطلسلا ةناطب نم نومط-(ىباىح ملماع ىلع

 هب بثوتلا ىف دعبلا ىلع نيكارفات نب دمحم LT اولخادف هفسعو هتوطس

 نم ضبنو ,D ركاسعلا نم هيلا حاتبي Le let ابأ ناطلسلا ميلا زهج

 عرهاظو ىلع ىنب بوقعي ,el رحاسعلا ىلع هللا دمع وبأ هغبأ هعمو سنوت

 ءاغوغلا تراث ةياجب ىلع اولطا املو مله ىن رانيد وبا هوخأ راسو Bel ىلع

CSناك لماعلا نوهم نب  Raleذغم  ageىقلاف نانع ىبا ناطلسلا  

 معدوأو ad ىلا نمفسلا اوبكرأو هموق نم نأك نم ىلعو هيلع ضبقتو هدهب



 تالا

 نم ميلع نم ىنأ ىلا ةيارجو ةمارك تحت هنوجم ىنيكارفات نب دمحم وبا

 ىدحا ةنس le ىلا let وبا ناطلسلا لخدو برغملا ىلإ مقلطاو كلذ دعب

 هرمأ ربدي دمحم وبا هلفاكو هبجاحو دادبتسالا ضعب Les دبقساو نميتسو

 دحاولا دبع دمحم ابأ ناطلسلا ةرازول بصنو Au مدقتسا مث ةرضنلل نم

 ماقو ,Le pu مل يقي OS نيدحوملا ةهجشم نم ريزامكأ نب دمحم نبا
 اهداغوأو ةياجب ةفيناعز ىم dl ىنب ىلع ءاغوغلا ا للا لجرلا رمأب

 ناطلسلا ةوعد ىف اهلوخدو ةبرج 3 نع 7

 ë ail EN قاحا ا

 قرشلا db سباق نم ابيرق )( ىذلا رجلا اذه رج نم ةبرج ةريربل دانه

Lieىلا برغملا نم اهلوط اليلق  Gallةيحان نم اهضرعو الغم نوقس  
 ىنمبو اهفهبو اليم رشع ةسه قرشلا ةيحان نمو اليم نورستع برغملا

Lay le pis eg deb à 5آل لاير كالو رز جلل  
 ةملعملا ةيسكحالا هنم 2 مسايلل ىوصلا Les حافتلاب تصتختاو

JLبلجتو سابلل ةملعملا رمغو  Lieسانلا هيقنتيف راطقالا ىلا  Raul 

lol,نم ربربلا نم  LASمنوطب نم نايغدصو شكيودس ىالا ىلإ ميفو  

as,اوناكو ربرملا بوعش رئاسو ةراوشو ةزفن نم اضيأ  Lessىار ىلع  el 
 Se ٌمتسايرو ةيبرغلا ةيحانلاب مو ةيبهولا منم ىناتقرف M اهب ىقبو

(1) IL faut sans doute lire ici JE ىذلا 



 ةسايرلاو روهظلاو Lis ةاصاف ةبرجو ةيقرشلا ةمحانلاب مو ةراكنلاو نموهم

 تباث نب عفيور دي ىلع مالسالا JUS نأكو نموهمس ىنبب لكلا ىلع
 دنج ىنم راصنالا نم LAIT نب كلم ىنب نم ةثراح نب ىدع ىب نكس ىبأ

 Le اركقو Lai sl ازغف نيعبرأو تس ةنس سلبارط ىلع ةيوعم هالو رصم
 ةقرب ىلا عجرو ىتاعنصلا هللا دبع نب ,Je il ET Loos عبس ةنس

Leنا ىلا  JEنيد  di biردرملا  
 اوذخاف ,LL نيئالثو ىدحا ةنس ديري ىبا ناش AS هني اوافاحلاف

 هبلصو D) نيدلك نبا ذمموي اهمدقم ,Jai ةونع اهولخد نأ دعب هتوعدب

 برعلا تبلغ الو ديزي ىبا باحصا Jess ليعامسا روصنملا اهدرتسا مش
 6 ليطاسالا ءاشنأ ىف ةبرج لها sal ممل تراصو ىجاوضلا ىلع ةجابنص

| 
 بلغت مث Ji de داسفلا عطق اوفهضو اوداقنأ نأ ىلا هليطاسإب ةيامسجو

 لحاوس ىلع ميلغت دنع ةبامسهو نيرشعو عست ةنس اهيلع ىراصنفلا
Lise EEمهلع  praنام ةقس  pptمق  Lee alu 

 مو cb تداع مك di لهاو ةيعرلا ىلع اولهحتساو اهلهأ اوبسو ةينات

 مايا نودحوملا اهيلع بلغ ىا ىلا ىراصنلاو نمدسملا نيب ةددرتم .لزق
 SA مث dass sl صفح ىبأ ونب دبتسا نأ dl اهرمأ ماقتمسأو ىنموملا دبع

NES)نبأ ناطلسلا نيا اركز  told guet 
 ةريزجل هذه ىلع بلغتف هانمدق ايك هناشب ةرضحلا بحاص لغشو ةيبرغلا

 عبرم ليتشقلا نصح اهب ونبو ةياقسو نينامتو نامت ةنس ةيلقص لها

 ريفح هب روديو حرب نينكرلا لكى مبو حرب هنم نكر لكى لكشلا

 مدقت اك اهيلا ددرتت ةرضحلا ركاسع لت مو ile نيدسملا ماو ناروسو

dans le ms. A. |نيحلا يأ  dans le ms. Betنيدلك  On lit1( ( 
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LS MS وبا نر La Lt Las SN 
 هتنئاطب  Gilet Das Gé desنيا  J'ymsbeale Ceهلع

 هدعب نمو ناطلسلا مايا رماس هلع نم تراصف اهيلع هل دقعو هيلا ابفاضاف

elles ىكم نبأ نيبو نيكارفات نب دمحم 9 نمب ةنتفلا تلصتاأو 
 ىف ناكو هللا دبع“ ىبا هبا: قلع نيكارفات نب: ديم وبا  deناطلسلا

 هيلا لصو الو هاملق اك ةياجب  dauناكو ةبرج راصحل رحاسعلا ىن

 دق اهلها  lensنمكا فات نب دمحم ىبا ىلا اوسدو ميف هتريس ىكم نبأ ىلع
 ىنمتسو ثالث ةنس رهاسعلا ىف هنبأ هيلا حرف كلذي  gl alsىب

lens ىراصنلا ىديا نم اكلم ذنم ابلزن دق سلبارطب ابئاغ ىكم 

 هترامال اراد  Cagesيأ بجاحلا ىبا هللا دمع ىبا رظنل ةرضحل نم ركسعلا

 ى لرليسالا ضيبو دمع  Jasaul pales 534 Dix 40لسلا) ١١
ns لهتساو ةرضحلل بحاص ةوعد هب اوماقأو هوكلمو هيلع bals ىأ 

ele نم ناك نومعلا يبا نب مساقلا Ji نب دمحم ls نيكارفات نب هللا 

 زيزعلا دبع ىبأ نم ةبارق هيبال ةظاكو لوالا دبعلا نهم ةلودلا  etقري

LCR رهاط نب ptit LAN Laslie ur لاغشالا :ةسيالو: ىلا L, 

 اهب وه ديتساف رهاط نبا كله نأ ىلا اهيلع هفيدر ناكف ذمموي اهالوتي

 دعم  en Lai vue steel LUانا يي  ntدن
 , ri st 4 Ausهناليتسأ دنع ةبرج ىلع  Lakeافكنأو ةنسلا هذه

 ىلا اعجار  ëdlاهب دبتسا 3 اهيلع املآو نومعلا ىبأ نب دمحم لزي مف
Lake dal انا كا ناطلسلا نم il > vel كلبم دعب ناطلسلا ىلع 

dns dual al 



 يبأ [alu ءاليتسأو برغم ا يع ءارمالا ةدوع ندع رب كا ا

la)ةميطنسق ىلع  

 بصنو ريع نب نسل هرييزو ons نم opel ماق نانع وبا ناطلسلا كلف امل
Se dalرمالل ديعسلا  LSىف ه ذن  salىاريمالل نغفطضي ىناكو  

 هبوثو ىم أرذح هلقمعأو هرسمأ D هيلع (ضبقمف ةياج سك هللا دبع

 ىناطلسلا هلوسنأ ie ةقبسب all وبأ مراظلسلا ,a معز Las هلدع.ىع

cles plيم  belهتعاط »3 لخدو كلل راد ديدجلا دلبلا لزانو مكلم  

 ol ءناطلسلا, sel كلذ, Gi, A&L ل هقيرط ىف ,Al هيلا ضبفف

 برغملا لاعا نم هيلع ىلوتسا ام ,Ji GLS هكلم بلطل سلدنالا نم ملاس

 لاقتغا نم هللا دبع ابارهمالا حرسو ساف لخدو هب هناطلس بقتساو هرمأ

 أو مقتتسأو هرسمأ ىلع ةرهاظملا هدعوو هتيارج ىنسإو هسلجم عفرف ةثداحلو

Laserناسملت ىلع ماس ىببا ناطلسلا بلغت نم ناك نأ ىلا هتلايأ ىن  

 Adele à ls لهأ ةروش ds لصتاأو مرابخأ S هركذن م طسوالا برغم او

REنمحو كلذل ضعتماف ملهبق تالاجو نوهم نب  Jusضفن برغملا ىلا  

 راد ةنيطنسق cs سابعلا es all 5 ةيقرشلا لاعالا نم هدي



 cils نب pete اهلماع ىلا زهواف هكلم تبنمو هزع ىوقمو هتراما
Julهل  Lieحرسو ايملا هجرسو  pad dusبلطل هنعب نبإ هللا دبع انا  

 ىنب we لان امم ءازج قاحا يبا ناطلسلا هع ىلع بالجالاو ةياجب ىن هقح

 ةنس نم ester ىف ناسملت نم اولحترأو ةرعملا نم ابحاتتفا دنع نيرسم

 0 0 را الل .LD ىلإ ai Da نمتسو ىدجا
 ةنيطنسق نع JAN هناطلس باطخ ىلع دلبلا لماع cale pp روصنم

 ىنمتسو ىدحأ ةنس ناضمر rt اهلخدف Lie هنكماو هيلا ,Let لزنف

 ادبم تناكف اهروصق رصاقم هتدوعب ترصابتو ابنم هكلم ps دعتقاو

 وبا رممالا ,Li دعب ركذن ام ىلع هتلودل اعلطمو هتداعسل اربظمو هناطلسل

 لهأ عابس دالوا هيلا عقجأو ,Lib لواب قحلف ةياجحب بحاص هللا دبع

Lilفطر دق 'ةواودتللا | نم اهرفقو  M 

 لها نييريرعلاو نسوي نب دمحم دالرأ مدخخساو رارواي ce ىلآ اهنع لحرف
 a جرس ةياجب هع ةمدخ ىلآ die اوعزن رم شكيودس ىنم اهتيحاض

Sois zut 

ailرممالا خالا لوصو نع  glسنوت نم ءايركر ىبح  
dell,اهيلع هتالسيمةساو ةنوب  

 ناطلسلا اهع 4 le وبأ <| déixes ذنم ءاي 3 ىبح وبأ ريمالا ناك

 es ناطلسلا ءاليتسا هغلبو سنوتب اهقم لزي م مل se 1e با

 ققوتيو dal ىف هحانج رصح ol ىارو رمالا ىلع هايا هبلغو هيلأ هفحز



 دما

 dll وبا ناطلسلا هيف ثتعبو ىعوو ةمارك un  ةبصعلاب» هلافععافا 4,

(asىلا  dualةنيطنسقب  Aieةنوب ىلا ىحزو ركاسعلا ىلع هل  Les 

 اهراصاو رخاسعلا عم اهب هلزناو اهيلع هل ىقعو parus نيتنث ةمس

 2,55 L AS ىا dt كلذ" de انهلاحا eysul dat اهع

 اهدعب سلدت de 3 le ىلع هللا دبع ىبا رممالا ءاليتسا نع ربخل

 جرخ dub ae لزانو برغملا نم هللا دبع وبأ ياطليشلا مدق أمل

 عابس & de & «se M dl مزلو دانمدق LS برعلا ءايجنا»للا

 ةياجب بلط ىف ابلقتم مللح ىفو مناربط ىنمب ماقأو (Le sb أوبرغف

de,هولزناو همتح ةنومو ةلاميع ةقفن اولفكتو ىيصلاو ءاقشلا  Say 

 لزافي bug نينس كلذ ىلع ,Al متيابح ىع هل اوفاجتو مناطوا نم ةاهسملا

lsةنس لكى  Lieارارم  Ji,ىلا منع ةسماقل ةنسلا ىف  shىلع  

 أدب نأ ىلا هدالب نم ةرقه هنكساف ىلع ىب بوقعي ىلع dis دجأ ىبأ

 dus كلهم نك عقوت امل unis قاحللا 3 ,di قاما بأ كا لولا و

 عقوو هتقبغم رذخ ىزحل ضعب هيلا هرسا نيكارفات نب دمحم Ji هلفاكو

 مدقالا مرممأ اولسارو () هرمأ حرمو هنع ىارمتنا ةياجب لهأ سفن ىن كلذل

LIهل ذخاو ىلع نب بوقعي كلذ ىلع هرهاظو ةرقم هناكم ىم هللا دبع  

 اهلزانو ةياجب ىلا هعم List ةيحاتنصلا لها ىشكيودس ,ele ىلع دبعلا

 ةكلم اوهسو fie ضيوققلا de مناطلس مازقعا ءاغوغلا نقمتسا مث امايآ

 )4( Le ms. A porteici مرمأ

 اعد



 كر

 نم اوضفناو هدهع اوذبنو هب اوراقف pale افيرع ناك ىذلا حلاص نب ىلع
Hideريمالا  à]ىنم ةسرلاب هللا دبع  aan.١ هع هلا اوداق مث  

a Gale!هليبس ىلخحو هيلع  Jiدبع وبأ ىلوتساو اهب قحلف هترضح  

dlىلع  Le lsىف ةتراما  uresle le parus Qué Lu, 

 cles ةياجب هكلم نم نيربشل شفا دات ىلا ضبن مث AS G هللا مكح

 ىف أهكلمتو مليبق ضايعأ نمو داولا دبع ىكب لماع ىسوم نب ربع ابيلع

alالسلا دمع اليرن اهب اهقم تنك سلدنالا نم ىنع تعبو سه ةنس  

up dou olبلقت ةعواطمو بارقغا ليبس ىت رجالا نب اجعل هنآ  

 3 a قارلاو ههيونت ىلا ىبضب Dsl ماس ىبا ناطلسلا كلهم ذنم

 اذه ىتاعدتسا املف اهريغو ماظملا ف رظنو عيقوتو لهيسرت نم هتباتك ططخ

 del تنك ولو هولعف LE هللأ ءاش وآل هلامتما ىلا تردأب هللأ دبع وبأ ريمالا

 رومالا فيراصت هديبو ومالاو ىلع هللو هتلود عاطقناو هرمأ ضارقنإب هللا ىذأ

 هدعب نم هناطلس دادبتساو نيكارفات نب دمحم يأ el كلهم نع ربع

 هبجاح كلبم نيحت دق lé, dis jai ile وبا ناطلسلا ناك

 el ile لدا. Le L نميكاأ فات نب es est هيلغ ىبعسملا

 ايك هيخا نبأ ىلا ةياجب لهأ هنع ail اهيلا ةاحرلا عجاف كلذب هنوثدحي

 ةنس ناضمر ىف اهب Ga هترضح ىلا هقلطأ مث هيلع ىلوتساو هانمدق



 0 'ء

 ءاديتسالل ad قفرم dl نيكارفات نب دمحم وبا اقلتو نمتسو سهخ
 عاوناب ىلدزاو ةعناصملا ذقن هفراصو قافولا Etes هلياكف ةياهب هفل ىذلا

eiهيلا 56,  ulé Jill, las tés elىع هل.  asbl 

Luهل دقعف هقهرك ىف ناطلسلا هيلا رهصأ مث  Lakeناطلسلا سرعاو  

 (dan ناطلسلا ريوف parus تس dau كلذ بقع هكلبم ناك مث اهب

giعضو ىتح هتزانج  anseمعلا ةءارقل ابطتخا ىتلا ةسردملا نم  

 بارتلا نو Le هتيشاحو ايكإب هربق ىلع ماقو ةنيدملا ge هراد ءازأ

Leءافولا ىف برغف هثدج ىلع  Le desهدعب نم ديتسأو سانلا هب ندحت  

 ىع ايناغ دمحم )1 نأ ىبا بجاش هللا هيعررا راك tai) GEL ماقأو هرأب

 هيبا كلبم ربح هغلب املف ديرهقلاو id ركسعلاب Lie جرخ ةرضعلا

 نم Se عم sl ةرضعلل ىلا ركسعلا nas ةفيقل سجوأو ةنظلا هتلخاد

 All Lil sie OS ىلا ةمقيرفأ لقاعم ىلع هسفن ضرعو ملس ىنب

 AA نب دمحتو ا هبتاك نومعلا يأ نب دمحم هدصقو مل

 نامالا نم هيضر Le ناطلسلا هيلا تعبو ةيدهملا نع متناطبو متعيفص

cielناطلسلا هاقلتف ةرضحل ىلا ردإبو روفنلا دعب  Ali, JAدادلقو  

 سانلل ناطلسلا ةرشابم وه رككنو هيونتلاو زعلا cle ىلع ,dsl هتباح

 هنيب وهل مظاف همبا دبع ke دادبتسالا نم ىلا امل هضري مو باك هعفرو

 ee Cie كفتف رمثولا هداهمل ةياعسلا براقع تبدو ناطلسلا نمبو

Gé,ىبا ناطلسلا ىلع اهب لزنو ةنيطنسقب  Use llكلم 3 هل  

 غارفلا SNS ةيقيرفأ ىلا هعم ضوهنلاب هدعوو لزن ريخ ,dsl ul سنوت

 هركذن اك ةنتفلا نم اهبحاص هع نبا نمبو dès ناخب ls ما م

 cslbel ف رظنو هنع ىنمكارفات نبأ رفم دعب قاحا وبأ ىاطلسلا ديتساو دعب

)1( Les mss. B et D portent تا بحاح et on lit dans le ms. A لد تا 
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Lois aاهعباج  Reel12  
 ىجولعملا نم Dre وعسام هالومل بردو رهاسعلا des لاعلا ةقبط نم

 Je ةابج رقاب ىتح هكلم be هتلود لاجر ىنمبو Le باها حفرو
 gts di هنيبو Ras Lol) gi, dus ىلا مملصوأو il ءافرعو

 ركدت اك هكلبم

vaiهع نبا اببحاص كلبمو ةياجب ىلع سابعلا يا ناطلسلا ءاليتسأا نع  

 تءاسو del Se اهتراماب لقتساو ةياجب هللا دبع وبا ريمالا كلم ام
 تضرمو رودصلا تلغنف ةصاخل Let, SI ad ىاهرإب مهيف ةتريس

 al ناطلسلا dec pl ىلا ةيفاصلا تبجوتو ةرفغلا تهمكحساو بولقلا

 هناطلس ىلع موقاو هتاذلل بلغأو هنم سوسا ىاك امل ةفيطنسقب سابعلا

 دبع ذنم نيتلامعلا موخت ىف ةسفانملا اهب رج بورحو ةنتف منمب تناكو

 sal ee ماس يأ, ناطلسملا de هلوزن مايا نيايعلا وبا ناطلتتلا ناكو هابل
Ji,هدنع  primeهبارقغأ ىوثم ىف ةقيرطلا  ve os Losنبأ ىلع  

 هقهصن لققتسيف ةماللل اهبيحاصل ةضرعملا تاعزنلا ضعب اذه همع

Jess,كلذب  seرمشو اببشف ةنقفلا ىلا داع ةياجب ىلع ىلومسا املف  

 ةرهاظملا ف doi ىلع نب بوقعي déc قلقعاو Las ابلغم ناكف اهل همداذع

 re À هناطلس بوقعي عجارو ds ىنغي ملف سىابعلا ىبا ناطلسلا ىلع

 ضبنف سابعلا وبا اهضفف ةنيطنسق رموخت ةجازمل ةياجب نم ركاسعلا وه
 عمججو Eur عابس دالوا نم برععلا عجارتو ركخاسعلا ىف هسفنب ةينات هيلا

 ةيحانب ناقيرفلا Al ةقانز نم ركسع ىفو Ré قحزو دمحم دالواوه



 نايعلاوبإ ناطلسلا معيش ارد, RU قاسم ]21

 Jess هدلب ىلا لفقو هنطو ىحاون Us هلع ىن لاجو تراركات ىلا
 هدلب لها gen هنيب ةرفنلا تيكفسا دقو lé ىلا هللا ديعوبا ريمالا
 ماعلا نم pass pale رردعلاب هلو سس Get at ل 0

 دالوا ةدواودلا نم هقعيشو هركاسع ىف نمتسو عمس dau فحزو لباقلا
 ا1 ةهدقلا ةقباسلاو راوجلاب ةياجب desc عابس دالوا هيلا ىوضنأو دمحت

dell, PDUهلاهبم  per Joeلهدف  
 ناطلسلا dass لصلاب هع ul) ةعفادم وجري اهب ماقاو LT نم

 ,ess هب طيحاو deg ضفناف ءاوعش ةراغ ىف des وزبل نم هركسعمب

 اصعق لققو هيلع ضبقتو قيرطلا ضعب ىف كرداف le ىلا ممو ركسعملا
ass tale ME Elالتم اهب  

 اهقم دلبلاب تبنكو نممسو عبس ةفس نم نابعش رشع عسات ةعمهل
 قسوقسأو عانطسمالاب ىلا راشاو هيونتلاو ةرمملاب ,Ju ءالملا ف هيلا تجرخ

 die ىن تمقاو ةهبرغلا روغغلا 3 طسوالا LS يبا ريمالا ans كلم هل

(omتسجوت 3 ربش  didىل ىنذاف قالطنالا ىف هقنذأو ىسفن ىت  

 تلوحت À ىلع نب بوقعي ىلع تلزنو Less ردص ةعسو الضفو امركت
 spl نم تلبقتساو وهل افض نأ al ge نبا ىلع تلؤنو ةركسب ىلا همع

 ليوط ربخ ىف هنع قالطنا نم dau ةرشع كتالقل هقنذاقساو تربدتسا ام

 تقرستاو tube هوجو able) هيلع تمدقو ىل ىنذاف ىناش نم هصقن

Leدعب نم كلذ ركذن اك هتخب ةعشا  

 |معال



Aنع  al Ge)وج  Soةياجب ىلا داولا دنع  

 اهدعب ميديا نم سلدت خذو اهيلع متبكنو

 نيبو هنيب ةنتفلا تدتشا امل ةياجب بحاص هللا دبعوبا ريمالا ناك

SL Lies00 2 للا 0  
 كل ىف ناقل 1 نيلدع ىلع غانا .هبيغت دفاع. Lu "نم
 دقاق اهتم Rob سلدت ge عل لزنف داولا دبع ىنب ةنداهم ىلا فص
 رهصاو ناس ملتي وج يا مئاطلس ىلع هلسر دقوأو اهل رصاقفلا ركسعلا
 هبلغ Us Wed je هيلا اهفزو Gale هل دقعف هقنبا ىف وجوبا هيلا
 وجوبا lil هبرح لاج ىف كامو le ىلع Gall وبا ناطلسلا
 فحزو ةياجب de Led ىلا ةعيرذ اهلعجو رهصلا ناكمل هل ضاعتمالا

 دنجلاو Sul تاقبطو هموق نم CA ىف ددملاو كوشلا ربي ناسملت نم

 ىبوم نب لمللا وبا هماما لفجاف 5e ob ىلا ققتنا ىتح برعلا عجاوتو

 ةرهح اطو de al ةواوز ,due las ديزي ىنب هموق ىف ىلغز نبأ

 دفاح se Ro» ناكر افاتك pass همعاط ءاضتقال هلسر هملأ تعبو

 ىلع lus ناكو se ىبا ىلا سابعلا ىبا ناطلسلا نم عود حلاص دمحم ىبا

 دقو ىف هاج bi ىف روهلو JU نم is امب اذه ليللا ىبأ تارغ

 ةياجب ىلا هسارب تعبو di هيلعو مملع ضبقتف وج ىبا نع ةلاسرلا

 اهتحاسب هرحسعم لزنو Le ىلا اوزاجاف lue, se ىبا ىلع عفتماو
gs Li Lit,وبا ناطلسلا ناكو راصملل تالالا ىلع ةاعفلا  bent 

AWعم هركسعو  eleتراركاتب ريشب  feesوبا  obنب نأمتع نب  



 هنا هربخ نم ناكو متيب صايعا نموج ىبا مع ul se نجرلا دنع
 قاحا ىبا ناطلسلا ,de Ji هرابخا ىف هركذن اك برغملا نم حرخ ناك

 بلغ الو هتقمارك ىف عسواف ag Ga Call دمحم وبا هل اعرو ةرضحلاب

 نوكيو اهيلع هملويل سنوت نم هيلا تعب سلدت ىلع هللا دبع وبا ريمالا
 ةنيطنسق نطو ىلع بالجالل وه ÉT 2 PERS he ةنيب ءادر

 نم هناكمب سابعلا وبا ناطلسلا مو سنوت نم جرخو ةباجالا ىلا ردابف

 ةياجب ىلع بلغ Us امركم هدنع هلقتعأاو هليبس نع هدصف ةنيطغسق

 هقمركت ىف خلبقساو كلذ هلاقتعا نم هقلط اوج ىبا فحزب ريبخل هغلبو

 ريشب هالوم ركسعم ىف D ةلالا ضعب هل زهجو كللل هبصنو هئابحو

 هتكلم ىم اوهس اموج ىا هع Lol نع داولا دبع ىنب هب ياجل

dite,وج ىبا ركسعم ىف طسوالا برغملا برع ةبغز ناكو  ble, 

 KA es qe be كل تس د مس
bus 3كلذل  Jiبشي  codاولفجاف ركسعملا لهاو دلبلا لها نمب  

 حاسب تاقرطلا قئاضم ىلا اوسيهتقناو Sul ضفناو Le css سماخ

 نم Yes عدم ريثكلا كايف Lale مكارتو عماحزي تاتكف دليلا
JAوجوبا مسإو فسولا هب طيح ال ام عاركلاو حالصلاو لايعلاو  

lee PT LENSىلال ايفو ناطلسلا  
 he نع ماحزلا طيظك ىف حاط نأ دعب هسفنب وجوبا ,lé هع

 قحلو هيلع هواجن JS هيوكرم نع ىبوم نب نإرع هريزو هل لزخف

 bel هرستأ ىنايز وبا عمتاو ناسملتب ابنم قحل رث لفلا ىن رئازجلاب
 نم نئايعلاوبا ناطلسلا حشر ا و ا
 نم Wake بلغو اههقفاو سلدت Jilé dell هذه rie ةياجب

 هكلم ىن ابلك ةيبرغلا روغتلا تمظتناو داولا دبع ىنب لاع نم اهب ناك



SAN 

AS 1ريمالا هدح كلم فى  LS; aىنسميح طسوالا  pus3 — |  

dé aidدعب ةيكذن م ىاك ىلأ يب  

 سفوت ىلا ركاسعلا :نحز نع ربقل

 نع عزب ال نىيحكارفات نب دمحم ىبا call نبا هللا دبع وبا ناك
 برسعلا نم لبلهم Si للحب قحل 52 À بحاص let يبا ناطلسلا

 نيقسو te di êt سابعلا ىبا ناطلسلا ىلع اعيمج اودقوو

 نم هيلع ناك ام قل رذتعاف LE ىف هنوبغ ريو pad ىلا هنوككسي

 اوراصو _ ةكرح 43 اهيلا Lin, dé بحاص هع ىبا عم ةنقفلا

METTENTخف لمكعسا  dieىيحي ابا ىلوملا هاجا معم حرس  LS 

 اهولزانف 4 x ie نيكارفات نبأو ةرضحل ىلا هعم اوراصف ركاسعلا ىف

LLتعئتمأو  fakeةندابمو مس ىلع اوعلقاف  er ruنيب  Male 

 قحلو هلع ناكم ىلإ هكسعب ىيحي وبا ىلوملا لفقو Ras ةرضحأ

 ne ie ناك نا ىلا de ىف لزي ملف ناطلسلاب ىنيكا فات نبأ
Leضلي يب  

 ةنتفلا ىف ىلتخيو هانكذ ام ىلع ةرضحلاب قاحتا ىبا ناطلسلا لاح لزت |
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Lolةزج  palعفدتسيو هرمأ ىلع هب ربظتسي بعك ىنب  dl,همكوسشو  

 ركسع ىلع دلاخ هنبال نيتسو عست ةنس دقعو ddl رّماس هل صلخ

 (AA ىلع اديتسم ةوارغم نم ad تاقبط نم عفار ut دمحم رظغل

 ةنوب ىحاوض يو دعب ميلا زعوأو هموقو ةمج نب روصنم عم 42

 ىبحي وبأ all حرسو اههلا اوراسف ابيحاوض ةيابجو Les حاستكاو
PRE LS;مٌمتعفادم ىن اونغاف ةيحاضلا لهأ عم هركسع ةنوب  

 ad—5 ىل اوعجر الو مروهظب دبعلا رخا ناكف معياقعأ ىلع اوملقناو
Suنم حرخو ركسعلا دئاق عفار نب دمحم ىناطلسلا  adهموقب قحلو  

 نأ دعب نا طلسلا همدقتساو سنوت لاعا نم 0( did نم مناكمب

 DS كلذ رثأ ىلعو نهتلا هعدوإو هيلع ضبقت مدق الف هل بتعتسا

 ىفق ىنأ دعب نمعبس ةنس نم [fol ةليل ةءاج ناطلسلا كلهم
LLمونلا هبلغو رمسلا ةثداحم نم  jaiهدجو مداخل هظقيا الو مانف هليل  

 ارعجار 3 شهدلا ةناطبلا ىلع بلغو ىسالا مظعو رورسلا لاكساف اتيم

 يا ريمالا هنبال dual عرمأ اوفالتو مسفنا نع شهدلا اوعفدو مرداصب
de dloiat de luسانلا  Msىجولعملا نم هسحي سس روسصغم  

 ةفاكلاو ءاهقفلاو نودحوملا ابل رضحو (© HU el ىنب دجأ هبجاحو

 sarah SAT هوراو ىتح dal ةزانج ىلآ opel دقعنا دقو سلجلا ضفناو

 مكحت هل نكي مف مالل بوصنملا ريمالا اذه ىلع ىقلابلا نيآو روصغم
 نب دمحم ىضاقلا ىلع اضبقت Ji Lost هب اًهقفا ام لوا ناكو اهيلع

Likeةلطفن هدلب نم ىناطلسلا ىلا عزض ناك ءاهقفلا ةقبط ىم هللا  
 هيلا هعوزن هل اعرف de en de نب هللا. دبع Lonal ايما

(4) Les mss. 8 et D portent P DAME oi — (2) La ponctuation de ce nom varie 

dans les mss. 

IFA 
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 دوعفدتسأو ءانغ ههف لآكف ممبرحو ديرب دالب ىلاركاسعلا دوق هالو 0

cleىنوتعمبي متيابجب  ea,تارسمو ىناطلسلا 4  desبرسعلا  

 املف ىناطلسلا ىم هناكمب صخغي JU ىوبأ SES ع ىاجرالا ىلع

 عم 4{ هعدواو هملع ضبقتو ةياعسلا هيف مظعأ dit ىلع دبتسا

 لاقتعالا نم رارفلا ف اهلحاد. نم اهيلع تعب مث عفار نب لعيب ني دم

 ىلوغم هللأو اقدح VE ف اهلتقف Lo ne rtb هكعم هو ميد ىأح

 قلابلا ىبأ مهظأ 3 نوبلقني بلقنم ىأ [LAS FN معمسو هنم |

cy°هدووجحو اغلا قى هتريهس هوس  Rateملاومأ عازمنأو مب هفسعو  lol, 

 هقكلم نم مذافنا ىب هللا ىلا ,bee هومقن ام fie هبابب cal لابس

JSركذد اكن ابعلا 41 ناطلسلا انالرم دي ىلع كلذ  

rÈىلع  = Liesءاليتسأو  AE)هداديتسأو اهيلع  

 ,LIL ةهقي فأ Ne pt ىف ةيصفشلل ةوعدلاب

 ماقو ao Sans din 5 ai menLe alet sl ىناطلسلا كلم الي

 ,ali هينانك js o | (Re bis مذ lé ai زهاني 5 امبيم ممالل

 روغتلا نم ةبقرمب pale لطم وهو سابعلا يأ ناطلسلاب قحلو مطفتف
ES das x)مرمأ قدا ىلع مما مكلمل كل اللا بذوملل  



 ه4

 هلالجو هسفن cs) ML قحالا هراكز متلود gl ىنم مغت FE مرو

Juil,هناطلسو هكلم  Sol pus0 هقفوو هلدع ىع  MATترهس  À 

 كاكلاف fale هأوس دادبتسا وأ Ras هرظن بقعي رظن pe) هتكلم لها نامأو

 كلذ لقمب bete دق ةنيطنسق لها SES همزع ضوهنلل 6, هخيرسم

 ممقمعاط رابتخال ىيكاأ فان نب دمحم ىبأ ا al هللا دبع LI ميلا حرس

Lolرزوت مدقم لولمي  Call,نب  page slبلقناو ةهعاوط اهوتاف ةطفن  

 ىف ةياجب نم ىناطلسلا جرخ À اهوماقأو ناطلسلا ةوعدب اوذخا دقو منع

 هللا دبع ىا ريمالا هيخأ دعب نم de ىف dis بلطل ,opus ناسملتب

 dial ةرهاظملاب ديعأومو obus halls وج ىبأ Hal كلذ ناكو

 هلم res ange ؟هماربلا AI bis dent 41 ناليلستلا au ل
pose SG}, nnةياجب  Re: 

Less,م ابحواريو لاتقلا  LIاهراوسأ ل فقفحنزو هتقودصم ندع  

 Ge ءىش ممل مقي مف ,(SU هقناطب نم ريتكلاو sal Jess دقو

be Reم 8 ىغمو 8 بصع .دنعب 0 ىنم  

 de )5245 ىناطلسلا ىلا هسأر قيسو لتقف HU نا هذ كرداف



 هو

 لهذو pas )1 ةرمط سأ مب د مبا Pine علا اجنو لقتعاف Ale ريمالا

 OU LA last قودي لاتقلا نع
 etait ناك امب saut ةلودلا لها رايد ىف ىيعلا ىديا .كقلطناو

pale asile.علما يع  lent, duel deا لال علوم  
 ةيفاعلا لها ضعب قحلو be Ji دكت مف ممفلخيو مرود ىف ثيعلا

 ناطلسلا ةكربب هللا هافطا ىتح هلومشو بهنلا مومعل كلذ نم تارعم

 (DRE à esp كللإب aie سانلا ذالو هرمأ ةداعسو هقين ليجو

 ىنوراجكيو هفارطا نوقلي لايذلا ىلع شارفلا تفابت هيلع اوقفاهتو لداعلا

 لخدو لملا ميشغ Qi ىلا هايحم حاقلا ىف نوسفانتيو هل ءاعدلاب

 دلاخ ريمالاب تعبو Ai كلم نم رفط Le الخو هروصق ىناطلسلا

dual,ةنيفسلا تقرخفأو 25( اهب تفصعف ةفيطغسق ىلا لوطسالا ىف  

 ريمالا هيحال دقعو هرصأب bell .ديتساو Go نأ 4 جاومالا تفذاقتو

 هيلا هشايحتأ Ga ىسيكارفات ىبال Les هقباخح dde ءايركز ىبحي ىبأ

 ae pl dl كلذ de ريممالا رسسقساو 44( ,Lis هلعش هعوزضو

 ركذن ام

re siهبالجأو ةزهح نب روصنم  ps)ءاركز ىبحي ىبا  

 نيكارفات نبا ةبكن نم كلذ بقع ناك امو 5ad ىلع

 ديس ناك L ph ىنبب ىنم ودبلا ريمأ اذه ةزج نب روصنم ناك

(4) Le ms À porte ةربط et le ms D sb 



 دور«

 نمسا LI ناطقا أ : ذمم كول ةرج وغب =( ةيرملا هموق ىلع

Rasa) SRE Lie 5€ ls as 77اعازوأ اهوهساقتو اهيللع  

 اهيحاوض نم tale blé امل ةدايز Late ىن ناهسلا ةرضحلل ءارمأ معطقأو

 لمأ م ,a Li ةوسعدلا ةماقأو ةرهاظملا ىلع مل اف لئلا اهراصمأو

 ةوعدلاب ىيتساو 5 ad ىلع سابعلا وبا ناطلسلا اذه كومسا الف

 م مميديأ 3 م me دادبتسالاو ةلععلا rs متنعأ 6 ةيصقخشل

 م ام مل ادبو ناطلسلل ةصلاخ لبق نم تناك ىلا ,Mal» راصمالا

 بلقو 87 y) زوصنم ركختو هنأش مهاو كلذ مظفحاف هنوبستحي اونوكي

 er نب هللا دبع نب دمحم نب دجأ ةنوهعص وبأ ىناطلسلا ىلع

die) et ei SANDERارو عدمت  de oi 
 Joke نب ىك ىلع Rage اودفوأو هل اوعيابف هةيشعت lei هكايكا

 Ass ددملاو ةعاطلل هنوتكه سي LA «de دراملا ةياوغلا اطيل

alt,مانيب  C3مل لوس كلذ  Lasممل ىلمأو دك ني عازكلا  «se3[  

 dle ls souche لع ممفوس بالجالاو قاففلا ىف ميديأ اوشغ

 ةعاضطلا ىلا Er] de ذمموي يوم رمزمعأو dun 23 قا روصخغم أاهرساف

Àةرمضملل ىلع تالجالل اولحر  Ceناطلسلا  alةماعلا  AE) 

SE L] PA |ءايركز  Raiروصخأ جيشنا أوفحازتو ركاسعلا 1  

 ىلع اوبلجأو dim م هتاهلوأو ss | bus ىلع وهظ هموقو
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 دو ع

 ىنيكارفات ىب هللا دبع ابأ duel ىنأ ناطلسلا ىلا ىو امايا دلبلا

 ةنيطنسق ىلا ربجلا ىف ,dal هيلع ضبقتف دلبلا تييبت ىف ملحاد

 ناطلسلا برس رق نينامتو نامث ةنس كله Ji A القتعم اهب لزي لف

 ناطلسلا هغوسو dla ةبغم ىتخو هموق روصنم ىلع ضقتناف كلاومأ

 :Ah معلا LS هناطلس ىلا ذبنو هنبأ نهرو ةعاطلا دوعف هتزئاج

 de ةماقتسالاو ناطلسلا ةعاط رمزتلاو ةدواودلا ىلا هبقع ىلع هعجرو

 ةتقيتف هيخأ ىنبأ دمحم هلتق نيعستو تس ةنس كله Si ىلا ةرهاظملا

 كلهو dis ىلا les عجرو هأوشاف اهل duel اهنيب تناك ةرجاشم ىف

 انالوم هل دقعو le dual نبأ ةلودص ا ماقو هموي , خأ اهنود

 هركذف ام Bel نم ناك نأ ىلا Ji كرقساو مرمأ 0 نافسلا

 Ce نع ردا

AL si «de برعلا بلغتو ناورمقلاب نيرم ىب ةعقأو KA S ةسوس ol 

pla LS d£ il رماع هموق ف sl ماقو كلم كا ىلأ ES 

 |  = SESديك  Mate ES dj Lys sad Rae LSكاش هن

SONT ME ee نب هلل دبع ىنب dials æ| ديك نب هذوفعص وبأ 

 ىلع (ض A À D ناك Less هترامأ راد أ هدعتقأو ىناطلسلا dis ةسوسب
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 اهيحاون ىف تاراغلا és ةسس نم Lake clés ةرضحلل بحاص

NUEقاحسا نا ناطلسلا ليم هحيرس روصنمب همايأ ضعب ىف عقوأ  

 هيلع ىنم à LU ةسوسب هلققعاو هيلع ضبقتف هركاسع 966,

 اياعرلا ىن مل تناكو مباد اذه لزي مو هعم ةعاطلا دواعو هقلطأاو

 نم مذافنا ىن هللا ىلا نوعرضي Mn مو ةميس تاكلمو dés راثا

 ريل ss SL ةيهقيرفأ Je للا sb n'ai مفسعو Pose ىديأ

 رئاسسو ةرضحلاب سابعلا وبأ ناطلسلا اناليم ديتساو رمالا لالظ ءىفو

de sal ges dsl Ale3 وعلا  sh ges7  
 منع ps مناركنب سحاو اذه ةنونعص ىبا Alalel ةسس لها

 لمنو موضيجاف هلاسعب Late تراتو Al نع ناطلسلا ىناجتو
 . ss» نا لومل des كلذ دعب نم تناك 3 اهب ناطلسلا لاع

 nl ناكو ابلاع ls ىفتساو اهتاهج خودو سلبارط ls ىلا

 مايأ نيكارفات ىنب دمحم pl el اهيلع dax dl نب دمحم

 LS ىبحي ىبا ريمالو ىكم ىب سابعلا Gi دي نم اهايأ هعاجترا
ARSتاي فيس  HIDE.نأ  LL 
Lake balتوم دعب اهب دبتساو  LRUالف  ais,ةلاطتسالا ةكرش  

 بكرو ةيلع .ءاليتشالا نم قرض ركاسملا pu دوكأ علطو ةلودلا ىم

Lo Se Ai Vaste de Ji oublb 41 dibulةمذل تيا  

 ces ةيدبملا مست dl ناطلسلا De ردابو اهنيب تناك. ريدق رهص

 ,(ls, À روهظلا Jhal تدوطاو 4e 3 تيمظتناو dle اهيلع

 هوت اكو انني د
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 نب هللا دبع وبأ هالو ذنم ىنوميعلا ىبأ نب مساقلا ىبا نب دمحم ناك

 dot نم اب ناريج colo لبقت دق ةرسيرجلأ هذه ىلع نيكارفات

 ةفراصمو ىناطلسلا ىلع عانتمالا 3 gl plus  ششلبارظو سباق

 انركذ x, L,5,La لنوبلو اهقرطو ةرامالا بهاأذم لاكناو دا ىقيعتنالا

 kil مايا ةرضح اب PSS PEER ESPOIRS CORRE هلأ

 de هالوف هللا دبع ىبأ هنبأ ةبتاكمم قلتقعغا هناو نيكارفات ني دمحم ىبا

 ىع هرفم دفع sai هنأو [ضايب] ةنس اهايأ هحاتتفا دنع ةبرج

 لخاد 2 هعفمف هأيا هعانطصا ميدق ىلع Yes ةبرج لزنمل قاحا Si ىلوملا

 Bal داديتسالاو ناطلسلا sde عافتمالا ىف ur ىنب ىنم ةريزجل خومش

 ىلوستسا الو هدعب نم هغيأو Get ىبا ىلوملا ةلود رئاس اعفتم ماقاو هوباجاف
 JS ىلا Les شهدلاو عوملا هلخاد uses ىلع سامعلا وبا ناطلسلا انالوم

 عم louss اواش كلذ ىف ىرجاف معزب ةعفادملا ىلع BUT ىن ديرهلل ءاسور

 كايقلاو. Jar] sou ناطلسلا ىداصو هقيدحو denis هرامغم 3 هفلخت

 لسنا حرس هروغشو لحاسلا راصمأ ختفا ألو هظفحاف ةياببل عفمو ةعاطلا

 نب ىلع ىب دمحم هلودلا ةصلاخ هعمو ةبرج ىلا ركاسعلا 3 ركب اباريمالا

 دقو رصغتسملا دبعل ةيياجب بحاصو ىنيدحوملا 3 كاله oi دلو نم مهاربأ

 كلغ درس سعب ريمالا لزنو اهراصحل رجلا ىف لوطسالاب هدمأو هركذ مدقن

 نوهعلا ىبا نبا ذأل دقو ليتشقلا es ىاطاف اههسرم ىلا لصوو اهزاجم
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 قرتفاو هناردجب  disخويش  SAدنهل نم هتناطب شافو ربربلا نم
 رونو ا  seاطارات  fe, INRAكاسم  HTناحل هك

den 10: ارادوا وسي لس sa Men نورت 
pad LL age due وف JA Qi y dl هه راب dell pee Jul aa 

 هتيشاحو  Lasهنيح نم هولقنو نومعلا ىبأ نب دمحم ىلع اوضبقتو نصح

ALU للا a اطر 52 ce Hs opte cle bals da ل 
 ىلع ةبصقلا ىلا بكراف ناويدلاب لزنو ةرضعلل ىلا نومعلا ىبأ نب دمحم لصوو

 نيس نوم سل  nelle SUNهللا  423 ballدانصحأو“
 ءارما نم ةياوغلا لها هتلخادمو دانعلا ىف هبكترم ىلع هخيف ىناطلسلا

  CAE SAكله ىا ىلا نهيلا هعدوأو همد نع افاجت رث هنع  Liuعست

 ندب

yaةييرغلا روغتلا ةيالوب ءانبالا نم هارمالا لالقتسا نع  

 كلذل اهلما تافقسإب ةيقيرفا ىلا ةلحرلا عمجسا ام دنع ناطلسلا ناك
 ناش كلذ دنع ههاف Las ابغرم cyril ee ةزهح نب روصغم ةدافوو

 افكالا نع شتفيو ملاوحا ربسي iv ىف هرامتخا لاجاو ةيبرغلا روغتلا
og]هدلو ريبك ىلع الوا هرظن عقوف منم روغغلا  (railىف هللا ةيانعب  

 ال لاغاوا' a تم نامل اال asia سيارت در يا سا

 Jah دنهل ناويدو LU لام ىف هدي قلطاو اهنم كلملا روصقب 4,51
 * sb هبرح نافعو هتلود نيس ريشب OUT هالومل اهيحاوضو ةنيطنسق ىلع

Vel œil db s315, aeةتمارلطتلا:ىم.ةرجت لارا  sal ds, Us 
5٠ 
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«sl,لالذو  Luهاوم باكر امزالم ناكو كلملا نيواوا ف بلقتلا مايا  

dEهبارقغأ حراطم  LU,هصيخت  Lessةنحلا نم ةنيطنسق ىلع هحاحلل دنع ىقل  

 هالوم ىلإ كلملاو زعلا دوعو هيونتلا ليمجب هنع هللا هضاعأ ام لييوطلا لاقتعالاو

 ةينمالا de ةبترلا نم لصحو ةيغبلإاب كلذ نم رفظو لاوحالا نسحأ ىلع

Le,ركاسعلا ىن هرظنب ققي ناطلسلا  dieu,ةمدقم 3  esناكو بو  

4m ieهي( دع  ce)هالو اهيلا هتيانع  elةنيطنسق  dll 

Jp Leابا ريمالا هنبا هعم  alertهرفغتسأ رث هرغصل هتلافك هيلا لعجو  

 $ فلا هعم دهشو هقملج ىف ضبفف das | ل 7( S AE ركسعلاب

 هيلا عفد Le لري ملف لال قتسالاو ضيوفتلا a) diabouss dti il هعجر

 برغملا كلن ىلع قاحصا Last دفوأ دق. ناطلسلا ناكو كله نأ ىلا كلذ نم

 os امهقلم رفظلاب اينهم ناسملت ىلع ىلوقسا ام دنع زي معلا er ناطل كلا

 لبق نم رم دقو لاله ىبا نب قاحا ابأ هبابب نيدحوملا ريش هعم دفوأو دولا

 تيدحلاب اهعجرو ءافتحالاو ةربملا هوجوب برغملا كلم اهاقلتف dal رقد راكد

 هقرامأ راد CHAN قاحاوبا ريمالا لم ذو ىنيعبسو تالث dau هنع ليما

age,هملا ةفورصم هموسرو كلملا باقلاو اهيلع ناطلسلا هل  ét sol], 

 ىيعبسو نامت ةنس re كله À 4[ هرغمص ناكمل هيلع دبتسم هنبأ لوم

Fi Jr ulile ueوبا  telىناطلسلا هل ددج ةرامالل عمدسأو لالخ  

 plis mat Es 65e dal عفد le ماقو اهترامأ ىف هملأ ضوفو Lgale هدهع

 تلد ىتلا لياخملا ةداهشو هيلا ىوت تناك Gt نومطظلا اقدصم دافكاو

 ىفاهيلا اضوفم اهلاعاو ةنيطنسقو lé ex نآرممألا ناذه لقتساف هيلع

 وبا ريمالا ناكو ةراشلاو ةيكولملا موس لا ةماقاو AN ذاختا ىناهل انوذام ةرامالا

 اهيلع .هساليتسا te اهلعو ةنوبب Last القتسم ري = خالا LS ىبحي

 ىلا ,es املف هناهس ىف اهراصاو هيلا bal :اهفايغأ دق [ضايب] .ةنس
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das sl |ماع  glوبأ خالا نقمتو  (asناطلسلا طابتغاو هبيغم لوط  dal 

 Lie هرصقب ,ll دمحم هللا ديع ىأ نيالا هنبال هيلع دقع هعم هنوكب

Alناطلسلا ةعاط ين ةيليطسق لاعأ ماظقنأو رزوتو ةصفق خف نع  

 ةلود لبق اهق هراصما lus, jan قروش Le 05 ديرب اذه رما ناك

 دبتسأ الفرم امك اهماسقنإب ذمنيح ةلودلا لالتعال رت ناطليقلا

 هرظن pal cie لفاوشلا نم غرفو ةيصفخل seul ركب وبا ناطلسلا

 gl AA دقعو اهنم ىروشلا رثأ es هسفنب ضبن م هركاسع ماطوأو

 بلغتو das il تاوطنخا نم :ةكليهم nes راك US SL افك اهيلع سابعلا

 نيرم es نسل ىبأ ىناطلسلا de رم ذنم ناك ام Luels ىلع بارعالا

 داديتسالاو رمالا ىلع بذوتلا نم ممنيد ىلأ ديره ىف ىروشلا لها داع ناو مهقلاب

 كلملا بهاذم لاختا ىف ةقوس او ناك نا دعب مواسور اغانتو ناطلسلا ىلع

 نونيهيو بكاوملا ككسلا نمب ىتملا ف نودقعيو EDIT نودعتقي هتاراسو

 بلقت ىف نيربتعلل Gi دهاشملا مايا ,AN Sie فارشالا لابس مناويأ ىف

 اوماقاو ةفالخل باقلإب puis paie ai Ge all لهال ,Ses رايالا

 1, هرفأب سابعلاوتبا Sal هديعسا اف ابقانيعلا ئف:ةلودناو.الاوجا كلذ كف

 ais 4 354 دسالاو هبقرم نم لطملا ىزاملا ةرضح اب هغم b& ابتالاعو

ls lol,اولخاد مب هبثوتو ميلا هبابصنا نوعقوتي هل  Salou 
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 كلذب ىنوتفي قافنلاو es ةيطم داعتقاو ةنتفلا ران pet as هتعفادم ىف

 دعولاو ةبراقملاب سانيالا لاجم مل عفو لاهبمالا ليط مل وه sb هّمازع ىف
 أدانع اودادزإو اوصاف ةداهلل ىلع ةماقتسالاو ةفو عملا ةعاطلا ىلا ةّميفلا ءاجر

(lis,ميلا ذبنو همازع نع مل رمشف  pageنم ضبنو اوس ىلع  sad 
dauتاقبطو نيدحوملا نم هركاسع ىف نمعبسو عبس  sdىلاوملاو  Jets, 

 Ja 4 داليا all Ses Je دالوا برعلا نم هملا ىلاعسا نسوان
 مبلغو doll اولفجا ث Li ناطلسلا اوفقاوو Al لها ere ةعفادملا ىلع

 ىجاوض اورع نفي ىنب اياقب نم اوناكو ةريجنرم ماياعر ىلع ناطلسلا

 مراغم ميلع ناطلسلل تناكو ss ةسوفنو ةراوه نعاوظ عم ةمفيرفا
 ناعاطقالا ى اوسفانتو ةيقيرفا Le برعلا بليغت_اليف ةرفأو تايابجنو

 Ale تناكف ةرسه دالوا عاطقا ىف ءالوه ةرهدغرم نعاوظ تناك

 ناس ,al مدالاو (Ep عاركلاو JUL عل اددم اوراص Le ls ملامو ةروفوم

féeعمو ناطلسلا عم ميورح ىف نورهظتسي  fesمميلع ناطلسلا ىلوتساف  
 عطقو 5 dl Li «sl ملاجرب تعبو ملاوما مدكاو ةفسلا هنها قى

 محانج نم صقو موقع نم كلذب NÉ par تناك ةدام مظعا منع اهب

 عزضو هعايشا قرتفاو هترضح ىلا ناطلسلا داع رث اهل اونهوو رهدلا رخآ
slam fieعمب  ie. JU LIN)0  

 لوال مرثا de جرخو اهنع اوضفنا 3 اهيلع تاراغلا اونشو امايا اهحاسب

 ىتلا ناطوالا مراغم ىضتقاف هيدهملاو ةسوس ىلا لحاستو ءاتشلا لصف

 عجو ةصفق ديري اهنم لحتراو ناورمقلا ىلا عجر ف ةنونعص ىبال تناك
 die نغت ملف لاومالا رزرت بحاص pas برسو اهنع ةعفادلل ليللا ىبا دالرا
 عمجل هولتاقو منامصع ىف اجو اثالث اهلزانف ةصفق ىلا ناطلسلا ىنحزو
 دجأ اولساو منكام| نم ةيعرلا هيلا تلجاستعف مليخغ عطق de ىديالا
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 ممدقم دياعلا ىبأ , Lilهلوهذو هربكل هيلع فعلا دمحم  DÈىناطلسلا ىلأ

 ضعب  2 LPSىلع دبتسملا دجأ هنبأ مقباسف جو  dustحرس ناطلسلا جرانكو

EARAS Lie Lu es [io Net dañls se] id LM, à LL لف ىكي ]| هاك 

see de Sell aus, هشبلااكلعو.ةياصعتلا 4e Jess ut 41 «à, 

 [ pui yقيسو هققول ( os 59| duىلملا  des Jeىلوةسأو  deهراد

Fra) دوقأو sta دنع XL) لهأ ىم ةفاكلاو ءالملأ عقجأو هرداخ ذو 

 ذغي لحتراو ركب يبا هنبال اهيلع دقعو  paulع - راط دقو رزوت ىلا
0 44e نم فخ امو هلهأ Jets هنيحل بكرف Juke نبأ ىلا ةصفق 

 [ xlةريخذ ىلع ىلوتساأو ا كلك  Jde plدجوف هروصقب كوضو  Leىم

 عسادو سانلا ضعب رضحاو ضرالا كولم  Poe ulرهاوجل سيفن نم

LAN وزوق ىلع ناطلسلا دنقعو ناطلشلا 4 ae be, بايتلاو 4, 

  Val ailلوله نبأ روصق  Jensناطلسلا مدقتساو ابقراما هيلا

  Enنب  alهأ دقعو ةتعاظ دآتأو هيلع ع ةطفن قاسم  «deهدلب

 ناك دقو ةرسضملا أ ل فقوفل هع بفشل هلونأو رزوتب هنبأ ةباح () ةيالوو

Us لولتلا ىلإ هوفلاح ديرب راصما ىلع هبلغت دنع برعلا et cd لهأ 

  Las xlىنولموي  5,5 Lysم ىزأ ناك أمل  Jokeمثب اجاج دق  Qiةمدخ

ask, el مخي سم sle. de نيخيرص روصنم هع نبأ as fée 

(4) Les mss. A et B portent ةيالو NE 

 اها
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 ىلع de دفوو نمعجار اوفكناو هزبع اهغم اونيبتو دعاولاب معفادف هفلس
 مهلا عجرو ءاش ام هموق ىلع هل طرقشاف هسفنل هل قثوت نا دعب ناطلسلا

 م ءايلوالاو رحاسعلا a 24-3 نم ناطلسلا سشضبنو AL مشب Le ملف

 ,Le ايك هل ,Lil ةعاطلإب ناطلسلا ىلع ,pas ردقو Gb ru اوقحلو

Jaiهوفع ممعسوو  PF) Lil LL,نطهادم ف لاقعالاو  Sala 

sil IR Melo دور er als 

jaiىنلقل نبأ كلبمو ةصفق لها 5,35 ىنع  

 عم هل دقعو ناطلسلا نبأ مصقنملا ةباجت CG نب ىلع نب ىنلقل لقتسا امل

 À رصتنملا عم رزوتب كونو AE Lake Hat ةطفنب هلع ىلع كلذ

 رمعو SL نومعلا هيلع us هلسأ يو Je نبأ لخادي هنأ هب ىس

 pal ىلع نب بوقعي ىلاو لولع نبا ىلا ىفرعملا هبتاك طخ ةباتك ىلع

 ىلا هلاع تعبو al هعدواو هيلع ضبقتف ةنتفلا ىلع اهضرحي ةدواودلا

thisهلاومأ ىلع ىلوقسأو  all Le sl,نأ دعب هلبماف هناش ىف  DAS 

 عزن دق ةصفق قف لاو راطلملاب ناكر ,ES des ةفاظللا ةيضفد

 ىلع ىلوقسأ الف اهيلا هباكر É واسو 35 al نب دما Libya ue هيلا

 هتروشم ىلع ىلوقساف ركب ابا هغبأ هب ىصوأو هيلا هعورن ةمذ هل اعر دلبلا

 تيقاوملا هل نيحتو دادبتسالاب هسفن هتثدح 3 تنلا ىلع ىوطو هدقعو هلحو

 lé رزوتب رصقنملا همخا sl) Less نم ءايركذ وبا مممالا راس نا قفتاو
 هتباجح هالوو هعم هلزنا ناطلسلا ناكو مملاوم نم ىكيرتلا هللا دبع دلبلاب
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ERىراوت  PAلخاد دلبلا ع  Lolديز كلا  Like;كفانلتو داغوالا نم  

 ىلا مدقتو ةعاطلا ضقنو ةروخلاب ssl des» لوفاهلاو doll كشكش دن

doisاهقلغاف  NAS HE]هنود هللأ  Der Le,دمع و هيلع  

 ll ss باب نىم fl sb ىرقلا لهأ هيلع عمجأو danaiJl لبطلا هللا

 ءافتخالاب ذالف سانلا هنع ,Jus ديز ol نبأ عيش أو تكف ةباغلا ىلإ ىغفي

PE.لهأ نع كعك كد ضيبفتف ةتنصتقللا قم ةناغللا  nee) Re sb 5, sl 

del us All de dusىلا نيكل ناطو  JUردكم  prit Seb 

ieىلإ  Loisهلوخد خيو  osرماو ةروغلا لها نم نيلقتعملا قانعا  

 هلوخد ىنم PB هيخأو ديز 2 °Lol Cy ةءارملاب !Lil 56 معد اخف قابلا

keمدعاقم ىف سرد اهب  Lie DUاهيلع اوضبقتف ءاسنفلا ىزب  

Lolىأ مشل وه كلذو اهايندو ا أو مسخ دقو مايالا 1 العم  Ball 

 LAS ديربل راصما [aa مظتنأو ةهجرم ليبس رمغ قى بهذو هسبكب

 ركذن ام ناك نأ ىلا هروهظ لضتاو tell يف

 هذه ىف ميكذ روهشملا ةكم ىبل ةيصفخلل ةلودلا هذه ىف لزي مل دلبلا اذه

 مل La Je ii Rai Faso مرابخا كو lus ابملا ,Le روصعلا

Lesلصا نأكو دعب  Raub,ىاريمالا ةمدخب ملاصتا اهيف  Le)لوالا  

 4 ملخأدو هب أوصتخاف ةياقسو hs AS din سباق هتيالو ممايأ
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 ,be هوباجاف كلذل عمكسا ام دنع هللا دبع دمحم با dual ىلع ضاقتنالا

 ىروشلا ةسايرب مم درفأو dass il ديتسا اما دنع لماسولاا هذه AJ اعرف هل

 نم ندح اج ةيصاقلا نع ةلودلا Las ام دفع دادبتسالا ىلا اوهس 3 مدلب ىت

 دادتيتسالا اذه. ىلا aile Wa مو كلذإب ةييرغلا روغغلا ,ssl ىتغلا
 ا الو رارقلا ةاهتادمو ىاطلاسلا de ىءاعتنالاو :نيعفلاررامب هليل نحاس

 ديربل لها نم ماوس ىنعو Rae ليغش ىف كلذ ءانثأ ةلودلاو 5 ad de عب

Alesisةهبرغلا روغثلا بحاص = ةلودلا ماسقنا نب لانك اع كلر اطعم  

PAPAدبتسا 3 ة : مضل  eeرئاس ىف ةيصفحلا ةوعدلاب ناطلسلا  

eeبالجالا ىف ناسمت بحاص عم ةنتفلا لغاش منع هلغشو ةيقيرفا  

à a deهبيرستو ةياح غش متلزاغمو هشويج عم  Liseىب  ST ue 

Feeبرسعلاو صفح ىبأ ىنم نم صايعالا جم ىرخأ  sl A0 ةهقي  

 elle cols ACT نب كلملا دبع ذئموي Os 6 ةسايرل وعلا

 ىف ob cale ىنيهفشات ابا نالخادي اناكو agi هوخا ابيف هفيدرو

 ناطلسلا اوفلاخ Less معم نيمداقلا راوقلاو هشويج عم ة ral ىلع بالجالا

ad sulهبيغم ىنامزأ 5  Lacعم هل عقو ا  ball axeادد نايللا ]ندي  

 ee رثا ىكناو ناسملت ىلع نسل وبا ناطلسلا ىلوقسا US كلذ ركذ مم

osءاسورلا راوقلا ءالوهل ركب وبا ناطلسلا غرف  a, Ltنينئادلا  Al 

 ناطلسلاب ىكم نب جحا قحلو Lens ايكلمف ةصفق ىلا فحزو مايا رئاس

 ob ‘à برغملا نم ىزاجتأ بكرلا ناك نا دعب هتعافشب اهذتم ol ىبا

 اومدقو ءابحو sp بكرلا راسو اهءابح اوعسواف ناطلسلا ٌمارك ضعب هبو

 ,M, 0 Ji xs هيلو RL Jañxs هاج افود جدني as ةليسو كلذ

 هقعافش لبقتف ريهصلاو ball ةمذل مميف اعفاش ركب gl ناطلسللا

 ركب وبا ىناطلسلا اناوم كله رث اوبستكا ام fée ماقتنالا نع زواجتو
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  lesىندتساو ماسقنالا نم ابلاح ىلا ةلودلا تداعو ىالقلو ةفتفلا رحب

 بحاص ىلع  5adlىكم ونب داعف ممم ياصتقنالا هوجو  Plusءاسور نم

 ةاديتسالا نم. علاج ىلا ديربل  deعطقو ةلردلا  Quiمراغملا عنمو ةعاطلا
  ddlةعياشمو  Aloeteهمن  Liلع  ral LASة  Usانالوم دبتسا

  all y Quسد  duailعمر  de die USنم معك
 رسل روصقلا هذه لها لسارت ةضقتنملا روغغلا  Las Lio. <, dosمهد

 اوبلطو  desصالقل  dieنب كلملا دبع ناكو هيلع عافتمالاو  Leمدعقا

 ندفلا هسأ رم لوطل كلذي , bull dellنانكو  gtدق, هفيدروااهوجا,

 ةبس كله  gs Quمفضأو ١ ناشلا ىف ملسأرو هولسارف سباق ةساب رب وش د

 اعيج اوعجاو  deكا برعلا بيبخت  ALLلاومالا باي مستو  faةعياشمو

Lab لك نم كلذل او بدتتناف ةيقيرفأ كلم 3 بيغ all sieste 

 لالالا ديربلا أوقعبو  PERةبذاكلا ديعاوملاب مللعو هسفن نم ٌمعمطاف

se ll, ةوودتلا 3 ممل Jai هناش ىلع لبقم سابعلا وبا ناطلسلاو 

  sb dsنا  ils Le Railمنع ةعفادملاب منودعي  gbرزوتو ةصفق

 , os dhisمل  ÿeفكلملا ديع ردا نيك مخيم نع ناسملت بحاص

  dlىدتسيو ةيابجلاب ءافولاو ةعاطلا هسفن نم هدعي ناطلسلا ةلسارم

 كلذ ىلا هباجاف هتيتاح ضعب هنم كلذ ءاضتتقال , Al soil cesعجرو

  5 ai siةراطتنالى  te ppt disبرطضا م دولاب هدرو ضرغلا ىف

 هتيحاض لسهأ هيلع ضقتناو هرمأ  Ag pisاوبكرو بابد نوطب ىدحأ

 ,( 44اوعدتساو هيلع اوقيضو دو ماش [ saبحاص ركب يارممالا نم كلذل

 ةصفق , palكسعب , atراصحل دتششاو هولزانف , filلها ضعب ىكم نيا

 ملزانم ىف مسبكف متلخاده دلبلا , AUSهلاح ءاسو ةيعرلا هل تركنتو

 تييجت ىف ىلع ىنب نم برعلا نم نيدسفملا ضعب ىلأ سدو  Fallنيرصاخلا
op 
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 اولانو Last وتمبو مل اوعمج لاملا نم هوضو ام كلذ ىلع مل L préls كل

 رهاظب Ps mule is 1 عجاو هظفحاف مربخ a خلبو ممم

ailىتح 7 رمولتو نينامثو ىدحا ةنس بجو ىف 5  sal0 ءاطعلا  

 plu رئاس نم مفالحاو لبلبم دالوا نم هئاملوا ءامحا تفاوتو ركاسعلا

 ةييبعتلا لمكمسا دقو سباق ديري اهنم لحتراو ناورمقلا ىلإ لحترا 3
sbهيقل 4  So 6 ol —< œbs date dell, Sal, 

 ur de هلع" نبا ديطالا يش بوقعي نب عابس نب دلاخ fre دقوو ملس

 هلسر pois اهيلا ss) St سباق ةلزانم ىلا هنوتهسي مهلا ue دشأر

 ةعاطلا ىلإ دايقنالاو ةبانالا Frs ف هللا Les كم pi رادذالاب هدي نيب

 وه بايد ءايحا ىلع لزنو Ml نم جرخو هّماخذ ,Les del لقحأ 3
 نم نيس ذنم كلابلا (Mes ri نبا باهولا دبع هدفاحو gg) هنبأو

 ىم ةدعقلا ىذ ىف اهلخدو ALU ىلا ردابف (er لا ربع لصتأو لبق

 كو ae sr نلاملا لهأ ,sù هروصقو كم ىبأ لزانم ىلع ىلوتسأو هتنس

 ا هاف نشب LE كحال باع نبا So pt GS هيضاخم نما اهيلغ

 Lis لمكتسا الفا سباق نيود هلسر هتفاوو نتايحتالاو ةعاطلاب :ناطلسلا

ras,فني فاح  pre Vs PENنب كلملا دبع ماقأو ةيعاطلاب  

 وما هتغب 5 لكالق ايلايل برعلا ءامحا نمب سباق نم هجورخ داعب نك

ellesلوخدلا تباث نبأ معنمف سلبارطب هدفاحو هنبأ قحلو  Gallاولزنف  

 RCE ST كلا SE ماا bd Aus اهارق نم رومنزب

dis, gs)ىلا اعجار افكنأ  Las 5 aiهتاف  Aid, salé, aus 

 همراغم ءافولا هيف Le عامملاو قيقرلا نم تبات نبأ ةيدهب سلبارط نم هلسر

FAهرأ مقتسأ دعب هيلع كفوو  Ju, 5 ailدوا  aىنيحراطتم ليللا  

 pas دلاخ نب de دفوو كلذ dt عباجاف ميلع لومقلاو منع وفعلا يف
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 ةنوفعص وبأ هلبقو  Se 2مءانبأ اونهرو  deاوماقتساو ءافولا  «deةعاطلا

 ممالأو روبظلاو جلا لصتاأو  deكلذ ( lnنينا تاللث مناف وهو ديعلا

 ىم مل ناطلسلا عرف ذنم بازلاو ديرجلاب نودبتسملا ءاسورلا ءالوه ناك

 تادكسا نوموري ةعاطلاب هل مقغرارمو هعم ملاح ةبغم اوبارتسإو لغاوشلا

els Less slمدبعل ناسملت  Liوج  aaهناو  Seb 

 نم أد يعب SE ee اطروتقم abs aka SE ab sb sr) ندأو هموق

fes «SNS Le,كالسلا نم  stxaisىديأو ميدياب  Poeأذه ىف ممدقتو  

 ا رهمالا لو من كلذ Obs re «de اعيج ماوه ,Le هودلقو دوعمتاف

 لسرلا !sue ىاح Lila, EE كلذ 6 اشم a) Fr se مهعاد



 كم

die درشو دير ىلع ناطلسلا مج ذأ كلذ ىف مافهبو Al ل sie 

 نيذلا لمللا بأ دالر  LUSةعفادلاب هئاسورل  auةطفنو رزوتو ةصفق
ape نبأ de لؤغف نايز ابا رممالا بصعتساو ةركسبب لولي نب as Gi 

 لئالق مايال كلهو  LSيش ىلع نب بوقعي ةبارعسا اهدنع تمكحساو هانركذ

 حاير  sebةلخادم ىف هنم ىلس امل ناطلسلا عم  Lo Ji seمكسهو

 رذعلا ىف ةغلابملاو هيوقحب  À pasىنم هراظنإب هترمغ  Linieنيذلا ةدواودلا

die كلذل ندحل هقيالوب مصقخاو selle ميلع ضافاف ناطلسلا ىلا ali 

AUS 6 ن ads vole se et lu ىلا لجتراو chlel, 5,25 

de لونو te يالا Li Les م امرا Ag dau, sale, 

  SAديوس نم هساهلوأ ارا فيرع  oùمل للعتف هنبا هيلع  5, keتئدح

 برغملا بحاص ىنمهبو هنهب تقولأ ىف , alعل  Fri cie sellنم بير
ob با, نم gl فرسط كلذب uns ميلا سابعلا ىبا ناطلسلا ضوين 

 ,, Leةطراشم ميلا سد  lil, dlixelبيغم ىو نوهلا تابامغ ىف

 , Gt. lorsنويت ناطلسلا  él loا كلل هلا
 عيش سدو  Jiلول  dlaلهذف ةركسبب ىنلخم ىبحي ءامبأ نم ىبص

  2ىع  AAاهل  Losدلولا ةيغاص عم , dslزاهتنال مز جو

 اهلقم ىف نمطراشملا برعلا عم رزوت ىن ةصرفلا  JULرزوت ىلا ريسلا ذغاو
 نيح ىلع  ésده نم قخو رهدلا نم  all déعانقمالا 3 هواهلوأو

  00عافدلا , eusاذهب  dell SATفىرصنأو مممصلاخو رزوت لها

 لول ىبا  Galهراكلل عقوتو مدنلا نم ملاو ىسلا نم  lsةركسبب
 برغلا نم هعجرم ىلع ني بوقعي مودق  aeام ىلع ةمالملاب 8هبييعت ىف

 غولب لوال ناطلسلا ناك عقارلا ىلع ىبعملا حسململا قرض اذه ىنم هدعب اوددحا

  vaiرزوت ىلع ٌمبالجإب  lesنبأ  apهنايلواو هنبا ىلع  zelىلا ضوهنلا
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 sy راصفا تالا زبجو اطعلا ىناويد فو Sad رهاظب ,Sue ةركسب

palاوضغنوا ابك اريصلح عملا كلذ  dusمئارا  Gasىا لاعتعا مل  
ob;مل ليفكلا  £aتاعزنلا ضعبب هيلع اوللعتف هعز ىلع وج ىبا  

 الا معار Les اورظتناو se ىبا ىلا ةيرصلاب Labs des رافخا ىف اوطروتو
soil,ةضاعالاو مخيم نع رذعلاب  bacs JULاوردايو هدبع اوذبنو هزبع  

 sel نم ميلع ركن ناطلسلا ناك امل هل رذعلاو نايز A ليبسلا ةيلخل

JSةنيطنسقب قحلو مع  Alesدفوأو ةعاطلاب ذايللا ىلع ىلع نب بوقعي  

 ىنمم نبال ىضغأو هقلمسوو هتف ناطلسلا لبقتف اعفاشو احراطتم هع ىبا

 لاله ىبا نب هللا دبع ىبأ ou ةصلاخو هقلود ريبكب مفعساو هتانه نع

laiةسلاخما هنم  Sesةفلالا هل  présباهترالا سجاوم نع  LLناكو  
 يذ ىف ناطلسلا Al, sas نع Jrais ةايحل نم ميلا ىقصأ هيقل

 هناطوا لها نم ةعاطلا ءالتباو هلاعا دقفتل salés, anis ةنس al ةدعقلا

 هدي تاذ ىن همكحو هيلا همامز ىقلا ىف مه نبا ىلا ناطلسلا دفأو Jos الو

 ةداهكسا ىلا ردابو ةعاطلاو شايحنالا سوبل adults ةغوأ مل رثأ ىحمو هلبقو

 هيلع ىذلا عم دفاولا الكر ىفكالذنب ns cs css 26h تاب رقما

 y Sante اولصوو هاياطم روبظو هتاقث داتكا Le ةفورعملا ةبيرضلا نم

 Lé اسولج ناطلسلا مل سلج alé ثالث متاف ةسبت حاسب ناطلسلا

 نسحو ةعاطلاو GUN نع bel ةيدبلا اوضرعف ةماركو البق ماقلو
 de هرماوجو متاماقم ىف ناطلسلا ناسحا fais ناطلسلا نم كلذ عقوم

 ىضرب اورفظو ,Las اناسحا مرودص السم Le اوبلقناو مفارصنا ىف تاقبطلا
 بويغلا ,allie رومالا فراصت هللا دمبو ةينما اهب عيسحو ةطبغو ناطلسلا
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ul os 7دالوا  Fixe 3 JAN olةعاطلا  

 رثا ناطلسلا ةعاط ىلا ءالوه لمللا ا داليا عوجر نم ناك ام انيكذ دق
 PUS منع ,Lie مليقتف ةرضحلاب هيلع ,Los, al سباق حف نم هفرصنم

 AN خالا حرخو fol كلذ ىلع ءافولاب ىضتقأو مءانبا ةعاطلا ىلع نه مقسأو

 ىف اهب اورئاتسا ىقلا ةراوه نم مراغملا ءاضتقال ركاسعلا ىف ءايركز ces وبا

 ىقوتسأ ىتح Se نم ممفالحاو Jai أ دالوأ هعم Jet نتفلا هذه ةرقف

duesىلا اعجار افكنا 3 هلع راطقا ىف لاجو  sdىلع هعم اودفوو  

 ممراغم (Lai ديره دالب ىلا ركسعلاب مفاعسأ ىف هب نولسوتي ناطلسلا

 bel سراف ابأ كلذل معم ناطلسلا حرسف ممتاعاطقا ءافيتساو ةداعلا ىلع

 ارهقك ىلع نب بوقعي ىنبأو هلبق نم لول نباو ds نبأ ناكو مئامحإب هعم
 Dæls delire, ssl eye das LS L لاجل منوعدتسيو منولساري ام

 هترهاظمو وج ىبا دير صب اقوشو هانركذ ايك ةركسبب ىنايز ابأ اولقتعا الو ناسملت

 ىلع نب بوقعيب GUN ىل اوعزنو لمللا ىبا دالوا ىف es قورع تضمن

 ةدواعم نم اسايو ناسملت بحاصب pal ظالغتسا نم هوهوت اهف ءاجر

 ىنأ دعب سراف LI ريمالا اوقرافف ةيقيرفأ ىحاوض ىلع مل A قيلغتلا

 ضرغلا ىلع ,les ملف oh ىلإ ?EAP اوراسو ةصفق نم هنمام هوغلبأ

 دوعقلاب وج ىبا دفاو مءاج دقو ىندم ىنبأو بوقعي اوفاوو Last Lab الو
 مميديأ ىف طقسف منع هليبسل قلطنا دق نايز وبا ريمالاو مترصن ىنع

 ناطلسلا ةعجارم ىلع بوقعي Ale مرمأ نم bal ام ىلع مدنلا مدواعو

xl,هنبأ  lusلاله ىبا نب دمحم هللا دبع 4 ميرعلا دفاو عم كلذ ىف  



}41 

 ممل انامأ مممادقتسال ذانحلا CS——— L| EX RS 9 منع (EU : أو مملبقتف

Ji, renلاصتاو لوبقلاو ىضرلا بهاذم ىنم هولمأ ام قوف مل  # 

 هدحو هلل ,sed روهظلاو

 var ابعاجتراو رزوت ىلع لولجع Lol بلغت

 وبا tal ايبص ىلخت ةركسبب كله امل لول نب ىبحي نا انل مدقت ناك دق

 بارع قمفل عم ,alé نمتنث ةنس رزوت ىلع بلجا فمك انركذو ىيحي
 نيب ةيضاغم تعقو اهدعب ,Gale تالث ةنس ناك اف سادرمو حاير

Erوعتاد” كلا  RSميتامام “ملا  el 

assةركسب نم ىبحي ىبأ ىبصلا اذه نع بلاط نب ىبحي مريمأ  Ji 
 نم هتعيش هيلع عقجأو اهراصح ىلا ىبصلا Di حاسب هتايحإب

 bel au de ليدل a el ge 5 ol ا
 معيش ىعادت 3 امايا ملتاقف ناطلسلا ىبا رصتنملا ابب ناكو Jul اهلها

 جرد يلع اولخد مَ دلبلاب موج أو هركاسع اوبلغو ةغيدملا بناوج ىنم

 ah زاحف ف ,pat هسا لل lots تب ل كاع يل ا
 de dede pyl «ليوتساأو ىكيرتلا هللا دبع اهلماع اهبو ةصفقب هنمام ىلآ

 برعلا تايطعا ىن رزوتب مرئاخذ نم de &ul امو هعم ام دفنتساو رزوت
 ىلا ربخل غلبو ماضر ىلع ليصحي مو اهلاهكب دلبلا نم ةنسلا ةيابج مدازو

 مللع حاذأو vel ضرععأو دلبلا رهاظب ركسعو همئأرع رمشف سنوتب ناطلسلا

Jeىلا  aaدالوا لاتقل عمبيو بارعالا ىلاتسي وهو صبرالا  pee 

 لزن ىتح مب مكتسمل مفالحاو ,es لمللا ىبا دالوا مءادعإو ملاتقا
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 ةيحان لكى م هدادمأ تفاوت ىذح امايأ مب حاراف ةسيت صح  Àديري ضهن

 ىف رصتنملا رممالا هنباو ىيحي ابا رممالا هاخأ مدق ةصفقب لمحأ الو رزوت

 ىب ةلوص اهعمو رهارعلا  leدالوا هموقب  Jiراسو ليللا  Prideىف

Lie وقيضو اهو رماح 55 ىلإ| tb sat él او dax 

 مث , Losءاسملا ىلا اموي اهولتاقو اببناوج نم ركاسعلا اههلا فحزف ناطلسلا
ms La لفقد هود À, dll لولنع با Jié لاتقلاب اهو = 53 

 برعلا لدح ىلا  Jessلحم ىلإ هبا داعإو هيلع ىلوتساو دلبلا ناطلسلا
w4SLes عسرا قصتنم سنوت ىلا ل dass ىلآ اعجار SG}, dis هترامأ 

 رزوت de ناطلسلا نبا ءايدكز رممالا ةيالو

ul ss dla Lau ue 3595 تلك ele ىلإ, كوليعب ul ste à 
 هنبا كلافه هافاوو ةصفق ناطلسلا لزنو بازلا ىلا اعجار ركف هركاسع ىف

 نم رزوت لهأ مظتو ريصقتنملا  alمساقلا  alابجاح ناك ىذلا ىروز

 هيلا ىقناو ماوكش عمسف رصتنل  Lolءوس  Ailesضبقف هلاعفأ جيمقو

 اديقم هاقحاو ةصفقب هيلع  ATيبضغو سنوت [ lsكيال مسقأو رصنتملا

Ca LS ريمالا رزوت ىلع des سنوت ىلا ناطلسلا هعم راسو رزوت ىلع 
 ,( sxنم هيف ميوتي ناك امل رغاصالا  LUتقدصف  ausماقو هيف

 اهنع ةعفادملا نسحإو اهرمإ  léمئارمإو برعلا ءامحا نم دراشلا ىاليتسإب
 هناجس هتيكحب رومالا ىلوقم ,dll هقيالو تنسحو | رت ىتح



 بوس

 ile بحاص هللا دبع يبا see ةافو

 رم امك lues هنبا Llé de ىو سنوت 2 ىلا راس ال ناطلسلا ناك

 نماقوا x es) sr ىبأ نب دمحم ىلأ ,ep sol ابجاح d ماقأو

 ماقف ,gl دلبلا لجو نم ةلوج ملأو ةراطشلا لهأ ىلع مدقتملا لوطسالا

 !y عفطمصأو pl ىنسحأ ,dla كلما mare ىف هللا دبع وبا ريمالا أذه

 ىف همهم هيفكيو هضارغأو هروصق ىف ىربكي JS publ ىسحأ ىدبم ىبأ

auهيفويو كلذب هل فرعي رهمالاو هلاوحا ىف ناطلسلا ةأضرم بقأ يو  

 Leu ناك ام سنأ dal s ىلع ss نيناميو Que لئاوأ ةينملا هتتكر دأ نأ ىلا هقح

Les, ulهل جف أم هقيعرو هيبأ ىضر نم اعبشم  llهبر نم ىضرلا  

 Sel سابعلا نأ هنبال ديعلا ذافنإب ردابف سنوتب هيبأ ىلا هيعن غلبو

 هيلع ادبتسم ىدهم ىبا ىبال sl JUS Jens هيبا ناكم ةياجب ةيالوب

 كلذ ,de ومالا كيمانقتتساو

salles ul seىلا باتكلا  esنم رزوت  ssذمموي انأو لولب ىبأ  

Las قرشلا دالب ىلا نينا عبرا قصقنم رجلا تبكر رف سنوتب pre 

 سمج dan ةياحب [blu ىبأ 74 أذه sb, EE م لوأ ىوذ نيدراولا

 |هع



4 

salésبازلا ىلا" ناطلسلا ةكرح اهدعب انغلب رث  duتس  alsكلذو  

 pe ةعاطلا برطضم ىناك هدبعل بازلاو ةركسب بحاص je نب دجا نا

 برعلا ةعفادم ىلع Vino مراغملا نينسلا رقكا à aies ناطلسلا ىلع

(naiاوكلم  eleكلذ ىف هقوثو رتكاو هنود لولقلاو بازلا  copies 

 sel ىف اتيوبقم كلذ ىن هرابخا نم sb pe دقو ةدواودلا هموقو ىلع نبأ

 dé deb me ى DS al, sx ىلا co دق. لولع نبا GS ةلودلا

 ضبن À همازع هل هبنو ناطلسلا كلذ ظفحاف هتنوعمو dl ارارم رزوت

Dole.عج نأ دعب بازلا ديرب  Slt sl sal Er 

 نم جرخ À ةسبت صخ ىلع رمو اومعواو هعم اوراصف ميلس ىنب نم برعلا

 نمو ةدواودلا بصوصعأو بازلا لاعا نم ادوهت دلب dl ساروأ لبج فرط

 gl ىنب نم ةريغ بازلاو ةركسب نود ةعفادملا ىلع حاب ر لئابق نم معبت

 د راو دسسعلا نم, بار ىف عابس ىنببالا ميعارم اود وأ ممناطوأ اوقرطي نأ

bas ftنبأ رفغتساو ناطقا لا  dl, ile Spنم هموق ةلاجرو  

aةركسب تصغف  Rossناقيرفلا تفاوتو  absلامقلا ناطلسلا  LE 

copies Jules 209نب  Me L did, deةرهاظملا نم هب هعمطي  de 

 (AE نبأ ىلع ,pou هنع هموق ىارحنإب هعداخي بوقعيو 6 نبأ

 sel ةصرف هل Si ىتح حاير عم بوح bi حضوو هتعاط لوبق ىف

 لبقو Lie حاب همسلأو ىف م نبال ,Last كلذ ىف dites ىناطلسلا لبقتف

 ةنيطنسق ىلإ رث ساروا لمجب pe اعجار افكناو ةمولعملا هقبيرضو هقعاط
 Ales eu قضتنم ابهملا Joss Cuss للا JS; à اهب حاراف



 كاد

DE LT ش 

 ىف lebul, sale csoat du قباق Lane 25 5 ناطلسلا ناك

 دبع مريبك كلهو سلبارط ىحاون di basis RES Lie درستنو هلاعأ

 باهولا دبع ماقأو 4 ىلا ىدحكي هنبا بهذو دجأ de نبا نهرلا ,sue كلملا

 بوثوب كلذ هل بقتساو LS de كواكي سياق كاك 1 حجر à راو مش مب

 جمل ىناطلسلا Fe نم رابالا نب قىشوي Leloles AU لفا نم ةعاج

 سباق ele ى ىم ىنب ةعيش نم ةعاج bals هتريس ءوسو هقلايأ

 ,bus دلبلا بإب ,Lei معم باهولا دبعو مداعيمل اوءاج مودعاوو اهأرقو

 كلمو Les ىنيمتنث ةنس هنكسم )3 هولققف ph) pl اودصق 3 باوبلا

 قرشملا نم as» هوخأ ءاجو de A LS LE Le لقتساو دلبلا باهولا دبع

 يس ف مل ,Ji كلذ هل ايهتي ملف din هليلا كلم ردو مب ble هيلع بلجاف

 بحاص ىلا باهولا ديع تعبف اهنم دلبلا رما لواحي هدنع ماقأو ةماخل

LUهل لذبو  JUرصقب هلقتعاف هب هيلا ثعبف هنم هنكم نأ ىلع  

 ةيحاضلا بارعا 4 هلام لذبيو ةعاطلا نع ىناطلسلا غارب ماقأو ىنيميسو رعلا

PA) LUSةعفادلل  dèsىلا ةبيرغلا عنمو  LSناطلسلل ابنودوي  

 À ais aksts نم ”Ë الف dre منع لوغشم ,pla متعاط مايا

hi .هيلا ضبن  Lauعست  pal Some,هركاسع  bis 

 عجو اهل دعتسا دقو سباق ىلع لزنو هءاطع pas برسو هءايلوا برعلا نم

 عطقيو اهلتاقي ,ot ابيلع a£ اهيحاون مدكاف اهراصحل تالالا

Lasرصف اهتحاس ىف ءاوبلا جوصو احارب اهفافلا نم ريتكلا داعا ىتح  



 ؛ ماد

 ,did امو لآلظلا ىثاكتم ىنورهتلا نيب Lis هنوجوتسي اوناك نأ دعب

 هللا نم Le, oil كلذ نم ابيف دهعي ناك ام اهنع بهذف ىنفعتلا نم كلذب

 مب xl الو Jill ماسجالا es اهرو ناطلسلا Kio باذع ىنم مممباصأ

Laiقاضو  ralدق هنا ىكم نبا نطو  Lt 

 Le جرفأو ةبيرضلا ,ss ةعاطلا ىلع هنبأ نهرو die هبقعاف نماتساو

 بلغت نم ناك ىتح ىكم نبا ماقتساو سنوت ىلا اعجار ,US ناطلسلا

 هركذن ام هيلع ىبحي هع

 ةوازرغنو ةطفن ىلع LS dal ةيالوو رزوت ةيالو 4 رصتتنم ا عوجر

 dus ىلع اوقفصأو هتريس أودهح دق رزوتب رصتنملا ةيالو مايأ برعلا ناح

 dy où مقيرط ىف هيلا اوبغر سباق نع ناطلسلا عجر Us هل عيشتلاو

paulكف  di okناك اك  Dune. 
 تارفاس ناطلسلا نهب اوضرتعاو جداوهلا ىف نعظلا مءاسن ,LS لبلهبم

ehةداعا ىن هيلع ءالخد  pariحلاصملا نم هيف مل امل وزوتق ىلا  

 ةطفن ىلا ءايكز هنبأ لقنو رزوت di oslel pales , ناطلاشللا لابقف

 عالطضالاو ةيافكلا نم رهطظاو هلمعتسإو اهملا راسف ةوازفن لمع اهملا ىاضأو
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dixد مهاربأ رهمالا  ÉLUS S paslairةدواودلا عم  

 اهرثا ميهاربا ريمالا 36, رث ىلع نب بوقعي ةافوو

 ميديأب LL ةداير Rails ىلع بترم مولعم ءاطع ةنيطنسقب ةدواودل ناك

 p :ةلودلا als (iles lui el بارلاو لولعلا ىف دالبلا نم

 لولقلاب مدالب ىف ىضارالا نوعرددي برعلا Les dl تقاضف روصعلا

 كلذ Jel نم ءاطعلا ناطلسلا ,porc لخدلا قيضيف اهمراغم نوبستحي الو

 نم مهاربأ ريمالا عجر ألو ميديا بهنلاو تيعلاب قلطنتو ممعاط دسفتف

 كلذل pôle نم صقفي ماوعا ذنم ناكو سباق ىلا هيبأ باكر ىف همكرح

alles,للعتف ماطع هنم اوبلطو هيلا اوعقجا سباق نم لفق اف ديعاوملاب  

 نم برعلا كوايفناب هيلع اراهاز 3 نم Less ىلع نب بوقعي دءاجو يلع

 هنتفلاب برعلا ىف ىدانو هكرتو هبهاذم ضعبل لحتراو die ضرعاف عبلاطم

 Sub rs عابس دالوا نم ريتكلا هباجاف هنادعا ىالّيتسا موري هعم

 de لوتف Je xl نم ٌبوقعي < ,cb obss vw sl نكي ىب عابس

 ob Cl ER لولت ىلع هنموق ىديأ تقلطناو اهب ماقاف نواعم

 هقرط رث رهظلا axe ديلا le هب ,bad اهتماع اوهتكا ىتح عوز |

slدونفدف ةركسب ىلآ هولش اولقنو نيعست ةنس كلهف  Lesهناكم مأقو  

 sal قصتنخم ىف M ىلا دعصو نايصعلا ىلع رقسأو دمحم tél هموق ىف

 ds نم ,RH ةدواودلا نم دءعادعأ ميهاربأ ريمالا der ىنميعستو

où 

aوبأ هيلا  LP dinةهئاغ دالوأ نم هكعم ىنمبي ىلع نب بوقعي وخأ رع  

 اهد



MIA 

 هومزهف ميهاربأ , JSناطلسلا عمج %4 ةقسوبا  foلولتلا نع معفدو

 ( frsىم  Rate MER NAأو سس —#©;, مميتاشم للا اوردخنأو كلذ |  ERىنع

 ممفيصم أوضقو لولعلا ىلأ دوعصلا  Rateكلذ  JLىلا ك-خم اورد خغأو باز

 املف ىتاشملا , lesدقو ميتاشم ىم  Loisمميديأ لا ةرهملا  «deىجاون

«de عرشه اقم عم نا cr منيب 8 دكدسفب ol داكو هعورز أوف ستناف بالا 

 كلت | Lis, cu dixsJل نيدعانم  Jaiدقو  aiمعافدل مب فاربأ رم نمل

 4ب 1 كلذ قى وه املي هع  Labىم  yىنيعستو ىنيتند هنس ىنوقف

 ذغأو هعوج تقرمفأو  KGريسل أ قفسوي ىب  das les saاهب لمحاف

 ايبعم ةعاطلل ارهاظم  ADEMEدالبلا لهأ ىف ىدانو  lilككلاقشق ةراهعلاو

 اوتعبو ةلباسلاو اياعرلا لاوحأ ( De SU) 2hىنيبتعةسم ىنينماتسم

  Raalةنيطغسقب ماقأو مميتقعأو  [sas] di! gl! d il HSىنم تعبو

 اهرمإب ماقف هتلودب مايقلاو هتلافكل ريشب هالوم نبأ دمحم هترضح

és) Loرجلا ءارو  sp)ةلودو بلغتلا مل راص دق لامثلا ىف  

 ةقروممو ةينادرسو das لسقم = أوكلمف مورا ةلود ضأ مقنأ دعب

 [ol تهدو ماشلا Jay ki LL 0 he مليطاسأ Yes» ةيلقصو

 ىنمملسملا ةروش ناك نأ دعب رجلا اذه ىن بلغتلا ةروس هل نداعو اهوكلمف

à di pli À dasةرتكب نيدحموملا ةلود  Ole Jet,مميلغف هيبكاو  

 [à LL نيم ىب دبع برغملا Et ممجازو ملل ةروسلا تد ع خفلا



4 

 لما ىف فئاوط تقرقفإو ةسنرفاب pas زكرم لقحاو ةجئرفلا عير لف
 الود اوجصاو ةينارصنلا ةجنرفلا م نم مريغو ةقدانبلاو ةونجو ةنولشرب

 PSV و #F ةيقيرفا لحاوسب نيكسملا نم نيعكا ;Al تسببنتف ةددعتم

Erةياجب لها كلذ ىف  sueنيثالث  Lieنم ةفئاطلاو ءارفغلا عمجف  

 ىلا هنوبكري 3 لاجرلا لاطبالا هل ن و ميقحيو لوطمالا نوعنصييو رجلا ةازغ

 هيلع اوردق ام Lis نوفطخقيف ةلفغ نيح ىلع Pl ds, sl لحاوس

 095925 ,,Lalls L نور فظمف ةرفكلا ليطاسأ نم نوقلي ام نومداصيو

 هلال E NES À روغتلا لحاوس تالقما ىتح ىرسالاو ىبسلاو رمانغلاب

elام دنع لالغالاو لسالسلا بهغعب دلبلا قرط 25  Foire 

 ةجنرفلا pl ىلع كلذ قشف داكي وا هعم رذعتي Le polos ىن نولاغيو غتاجاح

 ىلا ىوكشلاب all ىلع ,bases هب Il نع Le ةرسحو الذ عيولق المو

 منيب ا هف ,AIS معقب اوحراطتو اهبعامم نع pas ةجنرفإب ناطلسلا

 ناطلسلا ىلا مدادعتسا ربخ غلبو fre راقلاب ذخالاو نيمسملا لازغل اوعادتو
La Dىحاونلا لها رفغتسي سراف  Desكلامه لوطسالل أدصر  

cañel,نم مرواجم وا مءارو نيو ةنولشربو ةوغج لهطاسا  plةهنارصنلا  

 نمعستو نت هتنث فق صتقنم ةيدبملا ae اوطخ ةونج ىنم اوعلقاو

 ناسل هناك رجلا ى لخاد ربلا نم فرط de ىهو ةلفغ Ge ىلع أهوقرطو

 قامو ar al لم lie cg lil diras زي تجر رام عرفوا
 ةلاتاقملاب اهونكتو ci هيلع ,lle ممكح ىف لقعملا اوراصا ىتح ربلا

 نم اجرب اوعنضو ىيدسملا ددم نم Rail نمو دلبلا لاتق نم اونكقيل

 ,Jai os ممتياكن مظعتل لقعملا راوسا ىلع ىرشي رجلا ةبج نم بشع

 لا دلبلا els نم دادمالا ميلا تفاوتو amis نب pre مولتاقو دلبلا

assةجنرفلا  abs,اهرما 486 ناطلسلا ىلإ ربخل  crىرتت ركاسملا  



 ىو

d]مترهاظم  Àوبأ ريمالا هوخأ جرخ  LS GEهيذب رداسو  (ya?هرضح  

 مرمغو ا ةلتاقملا أو ,xx ودعلا اذه دابجل اوقلطناف ركاسعلا نم

 = ىح ماهس "ىلإ 25 ,Juil i£ a) de bd م اهتحاسب تعقجاف

 Las de ةلوج sal نمبو نهب ASS Jai ةجنرفلا را روس

 ىتلا هللا ةياجح الول طروتي نأ ممم سراف وبا رهمالا داكو ناطلسلا ءانبا

Sas À 4x,مميلع  Leماهسلاو 5  uw kil,جرملا قرع حاف دلبلا روس  

 اوعلقاو ملوطصا دغلا نم ,LAS رث das d اوجوف رجلا ةبج نم Lake لطملا

uiةيدبملا لهأ جرخو 85  pileداعلاب  Del,ىلع ءارمالا ركشب  

 هللا LS, Las اولاني L مظيغب LAS نيذلا هللا درو مرصن ىف هودقعأ ام

 بعشت ام مو اهراوسا نم ملغت ام مرب as» وبا رهمالا رماو لاققلا نينموملا

 .مودع ىلع مرهظأو مدصق All منا دقو سنوت ىلا لفقو أهنم

 ريممالا هنبأ اهكلم 8 دنع drais «de du دق سابعلا وبأ نامل 0ك

LIهممدخ ىف ماقأو ركب  epمتلود لاجر  NASهللا  llنم  dsمدج  

 دبعل ةصفق رمأ blu ليغ salés Ars du سنوتب dal قحلو

 sal هل ناكو ادمحم dut هناكم ىناطلسلا ىلوو نيعستو عبرا ةنس كله

 دمحم هب مارغأو اهيلع هودسحو ةبترلا كلت ىف هوسفانف تالع ءانبا رغاصا

 ناكو Ab ءاملا ةمسق ىف رظني ناك دباعلا نب net ةبارق نم نوديندلا



 كا“ |

 دلبلاب ناطلسلا داقبأو هموق تقرط LS ةبكنلا هقرطت ملف القعم الدع ابهف

 les dk CA ىنايصعلا أوربظأو هولقتعاف كيب اوبثوو Ras ةوخالا ءالوه أرغاف

 ةعاط اوعجاري وأ مب ةبارعسا ىكيرتلا هللأ NAS ىب ىم ةءاربلا ىلع دلبلا

 ,bras اودعتسا دقو نيعستو سه ىصتنم Lis lus لون وقح اهيلا

fade 26لاققلا  JAI RSlSl,قيضف ةرهملا منع حطقو  Là Risأدع  

AS «deعردص < ابعطقف  Lessعفو  Jaىنميب  Liliدتشأ او  

 هعم دقعي ناطلسلا ىلا نديندلا مه جرخ GA fake قاضو bad عب

 [als, AU كلذب كلمي كا ءاجر هسبحو هب ردغف هموقو ةهدلب ىلع امك

 متبكذن pl ةدصفق ىع ذيبتنأ دق el ىنب رع ههسأ xl (È ضعب

 ةصفقب نديندلا faxul الو بازلا فارطإب لزنو ge) À برغملا ىن دعبأو

 ردغ الف هسبحو هيلع ضبقتو هب بارةسأ 4 Li هعم ماقاف هيلع مدق

aka 4,هيلع تعقجأ  baie, dual]ىلا ارععيو ةرمالا هل  ya) 

 هركسعمب ناطلسالا لا فحزذو \Jah s دالوا رهمأ + نب NL نب ةلوص منع

ALIامو هوعبتاو لفجاف هموق ىن هتايارب ةليص قالطا الا هعار امف  Jiركي  

 Ps سنوت ىلا ريسلا ذغاو مياقعأ ىلع ,ps ىتح هصاوخو هيغب )3 ميلع
 ىيويسلا عقوو انقلا نعط ىنم ناك ام الا لاقعب هنم ll مو هعابتأ ىف

 نبأ ىدتساو نيعستو تس ةنس هميتاشم ىلإ ردحفنأو هلبقي ملف هتعاطب
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 قوي ب

 sel sh à à هذ اههلا هعفدو هيلا قل ةركسبب هقافن شع نم لوله

 كزنو رزوت Las هارغاف de ىلا لولي نبأ Jess بازلا بحاص ىنزم نبا
Lyale desهموقب  PA A&معافد ىف رصتنملا  still,ىتح يلع  

bel, lusتدب  elىلا ةوص دعصو نيقرتفم اهنع |اوجرفأو  Lai JA 

 ال نديندلا دمحم ناكو هقعاط لوبق ىف ناطلسلا نم ةبغرلا دواعو هب

 0 درت ىلإ des Los ةيخاملا كلغ هكرت Lao AU لفحا

 دلبلا ,Jes هعايشا ضعب هباجاف ميلا عوجرلا ىبب Lois fol لسأر

 déc ديتساو هلققو هب لزن ىذلا هناكم LS, OI ريع هب رذنف

 اوقعبف نايصعلا ةبغم ءوسو ناطلسلا ةلثاغ نم ةصفق ,fol na ةصفق

 منع ايقاف à أذهو مدنع HAE كو P Rale L ممعاطب ناطلملا ىلا

 LUS رومالا ىنصي ,dll ارما ةلوصل الو مل دقع هنا انغلبي ملو

 هكاليتساو نان لع ىاطلسلا !y رع ةيالو

ae Lisسباق  Dueةبرج  

 ةنيطنسقب اريما ناك ىذلا ميهاربأ قيقش وه ناطلسلا نبا رع ريمالا اذه

GESةلافك ىن  dslناطلسلإب قحل رم ايكى فوت املف يهاربا  alهدنع ماقأو  

 هموق بارطضاو هانمدق ام سلبارط ويست تباث نب ركب ali نم ناك الو

 رع هنبأ هعم تعيف ناطلسلا ىلإ فلخ نب مساق مدئاق عزنو هدعب نم
 Lol اتيرك Ve اهيلع ماقو سلبارط راصحل نيعستو نيتنث Liu اذه

 ةبيرضلاب هوعفاأدف ةماقملا لوط نم رجضو أورجخ se اهنع cl عنميو

 D ل2 اقام مانارو ,asus سم din هيبا ىلا ,Last افكنأو



 ب م رس

 La لوخدلا sb ةبرج ىلع هقيرط قرم AS "دقو dde lait ام

 ةريرج ىلا رجلا زاجاو سقافس ىلا وه راسف ةبرج ةيالوب هدعوو سقافس ىلع هالوف
 لكماعلا روصنم علا ,(aix لئابقلا °Cy ابب نم عمهم هيلا ,(pas ةبرج

 SE هرماو. ناظلسلا LS ئتح ثرغلا ناسلب ليتشقلاب ىسملا ابنصحب

 كلذ ىب مايالا ىلع اهيلع ةبلجملا Lie ةماحل لها لخادف سباق كلم ىلا

 ىلع ضبقو es اهتيبف نمعستو تس ةنس doses هعم اوراسو هوباجاو

 كلم al ضرقنأو هقنع برضف EX ني كلملا دبع نب ىنك اهسيعو

 رومالا ثرأو هللأو هديب ناكدام هللا ةفاضم رع rl Le لنقمسأو سباق نم

 زو مع ob يأ, dot ةيالوو سسامبعلا با ىناطلسلا ةاقو

 بلاغ ىف ناك ىتح سرقنلا عجو هب نمزا دق سابعلا وبا ناطلسلا ناك

 assis cils هرعرخأ هب دتقشأ 4 ةفحملا ىف لاغبلا ىلع لمحي هرافسأ

 هدعب PL كلملا ىف هفيدر LS sal ناكو ةكلبلا ىلع نيعستو تس
 قناطلسلل ناكو لبق .ىم هترامأ عضوم dy ىف ايلاو دمحم هنباو رمالل

 نوشخيو LS مدح Ces Rat ناكم dl نولواطتي نو ميدحك دلو

 نم مقافشاو Ress دقشا dure ناطلسلا براق الف ميبأ دعب هتلداغ

REراسف ةنئيطنسق ىلع هدبعب رجب | مريبك ناطلسلا تعبو  

Gallىديا نمب  diseسراف يا هدعب مريِبك ىلع نوقابلا بضوصعاو  

 رج ضسعب ىت هوعدوأو هاخا دوعي لخد دقو LS; Re ىلع وضبقف زورع



 | برن ع

 نابعش عبار سراف ابا ماخا اوعيابف اهدعب تالقل ناطلسلا dos هب اولكوو

dauةفاكلاو ىناهعالا نم اجاوفا هتعمب ىلا دلبلا ليها ءاجو نيعستو تس  

 هرصق ىلا ةريخذلاو لاومالا نم هع بويب ىف ام لققفب رمأو dress تقف

 ةسايس هكلم ريبدعب ماقو هسبحم ىف هيلع قمضو اهبعوتسا ىنح
 JA at PORTE ةيقيرفاب هلع رباغم ىلع هناوخأ ضعب dos هناطلس

 لحاو سنوتب هكلم ىف éclat هاخأ فدرو ةيدبملا ىلع [ضايب] ةسوس
 برطضاف رزوتب ريصتفملا هيخا ىلا ait غلبو ةضوافملاو ىروستلا Je نيقابلا

 ةوازفن لايجب Ga ةطفنب LS هوخأ كلذكو اب PEL ةماحلاب 54, درمأ

 هوبي رو 56, Jess dut ةيالول .ةنيطنسق, ىلا:واس امل ركب وبا هوا نأكو

 ةربملاو ةماركلا els نم ءاش ;Le LS هع نبا دمحم ريمالا اببحاص هيقلف

 مارقاف اهيلع هدهعب ناطلسلا DS اهب نوُماقلا همم بلطف ةنيطنسق افاوو

 = ناطلسلا ةصلاخ ناك al ىلع ىلوقساو لخدف باوبالا هل اوهكهفو دايأ

 دبع سراف ىبأ ناطلسلا ىلا هتوم ليبق ناطلسلا هقعب دق لاله ىا ىبا

 pie مب نا نإ نايعلا gl ناطلسلا مبا ةاقو دعب برغللب ىلوقملا زيرعلا
 اف راسف اهلاقمإب Gale ام ىكلاو ايادهلا نم هلجو ةنسلا روبش ىنم

arىلإ,  dueهيعلب . juilةالوج . pub dupe ll000 دلل هيلا  | 
 رخآ اذه كلانه هدنع رقتساو هقيدبب عجرف هيلا عوجرلاب ةنيطنسق ىم

 اذهل كلذ ىلع غلاحو نيدسلا هذهل منع ةجححلا رابخالا نم انغلب ام

 Les ot همتوي هللا ديب كلملاو دبعلا



 كامو

alىب ىع  SFةركسب |,  Losبأ: 0 نم اهيلا  

 رصق ON نم هدحو دبعلا اذهل بازلا ىطو ةدعاق وه ةركسب دلبلا اذه

 D has لصفي Gal ىف سدإبو Les روصق ىلا برغلاب نسودلا
Gt Luiةيصقل هظومبي  Jeىلا برغملا نم ماج  Gilوذ  Las 

 ىلا برسغملا ىصقأ نم لصتملا نرد Je وهو dead كلت نم هيلأ ىضفت

 نم ,ef La هيبرغ نم بازلا ةاذاحم ىف ليج كلذ ضعب رقعي ةقرب ةلبق

Gb;لطملا ساروا لبجب هيقرش نم لصتقيو  deكلذ ىف ضرسقعملا ةركسب  

 ضعب ىع ربخل ىتاي ركذلا روهشم لبج وهو بونهلا ىلا ةابقلا نم طيسبلا

tataلقشي ريبك نطو بازلا اذهو  deةرواهتم ةددعتم ىرق  leg 

 مث ةيقلوط ,باز 5 ml ناز ,Lei بارلإب اهنم دحاو لك فرعي اعج

 ىرقلا ass plis, ob بارو les بارو ةركشم cils لملم سا
 ةجابنص دبعل ةعيشلاو ةبلاغالا دعب ريدقلا ىف Lans تناكو ابلك

 ةماع اركلمو ابنكاس اورنتك Le Lol نم نامر ىنب ىن ةعلقلا كولم |

 ةعاطلا اوضقن Les ةربستو تمص Ras نامر ىبأ نب uns ناك ايضا

 ةياعبراو نيسه ىنس ىف ةعلقلا بحاص داج ىب دمحم نب نمكلب دبعل

 شومج متلزانو BB, Ji نب رفعج كلذ ربك ىلوتو اوعنتماو دلبلا اوطمضو
 اهنماخقاف dj عتابا is فانا( كر سس

 مدعب ىمل ةظع ملعجو اعيج نيكلب ملتقف ةعلقلا ىلإ ملقحاو ٌميلع

 كلذ دعب منم سورعل ن ناكر ايلها نم. .ىجتس gl) ةروعلا وما راشلا

laةيعاطلا ف  last,ىلا  Us, Jus, Luis Colis ae dde dial 

coli je, Lelias pl essنووذخ.نب ويصعتللب كيف  | iiددع  
fo V 
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 | S بارعاو ةوارغم نم هموقب ناطلسلا ىلع هبالقجاو قرشملا نم هلوصو

csةغيرو بازلا ىحاوض هعطقاو ناطلسلا هب ركمف لاله ىنب نم ىدع  

LLلعفف هب كقفلا ىف سورع ىلا سدو  LSلا رابخا ىف هركذ انمدق  

steةيقيرفأ نم ةجابنص ءارما ضارقنإب ىدنس ىنب ةساير تضرقناو  cles 

 قئافل نم اقفل قدما خل ناكو نامر ىنبل تيبلاو ةرقكلاو نيدحوملا ةلود

 AU ىف رماع نب لاله ىنب علاومل bal Lai رفا ىلا اولصو بارعالا

 ىيطل ىف نأ ah ةرازف نم نزام ىف معرب Pass ةاغمدق "LS ةسماقل

 نب ةفيلخ نب نامقل نب دمحم نب ىناولع نب ىرج ىتب نم à AS نم

 ضعب نم هتيقلت اذكه ىرج ىب ايحم نب لفيد نب ةنرم Ra pl ىمطل
 تالا قيرافا نم ملك بازلا لما ob ob كلذل agé نيلالهلا ةباسن

 خفلا علاوطو ةتانز نم ملبق اهب ناك نم ىلع هارق اولزنو نعظلا نع اورج
uses Leلها هيلا راص امل ةرازف ىلا بسنلا اذه نع  he Aنف  

 ناسكو باسنالا بئارغ ىلا نوبستنيو كلذل نوفكنتسيف عُئاضولاو ممغمأ

 Ib ارفع 3 سايح ةيرقب ىرعت تناك ةركسب ىرق نم ةيرقب ملزن لوا
 دلبلا ىلا اولقتنا رث هاهملاو راقعلا كلمت ىن رفاو ظحب ةركسب لهأ عم اوذخاو

Lyae paruلزيلاب  à Lola arts JAIىلإو وللا  ES plu 
 مودسحو fes مماظتنا نم نامر وغب ىكنتسا رث ةخحشملا نم ىروشلا بابرأ

 نحالاو ةوادعلا ران ras تمرظماف مسفنا ىلع مورذحو das نم All ebl ام

glكيلوا  boss lila ne {eteيتلا  Den 
 (À paul ناطلسلا هنياو ءايكز ىا ريمالا دهعلو ةيقيرفاب صفح يبا
 نامر ىب عم ةلودلا ةيغاص تناكو ةنيدملا ككس اوعقاوتو برد |ورجافت

 لوال رضنتسملا دمحم هيخا ىلع قاحتاوبا sell حرخ الو دلبلا ىف مهدقل

bles bal sd Cu00011 اكول  



 كامب

 LS هلكلكب اهيلع حانأو بازلا دالبو ةركسب هب دقعأو ذمموسي ودبلا ريما

 هتوعدب ىنزم نب ىلع نب نسا نب دهحإ نب ىلع نب لضف Sos ماق هاغمدق

 رجاسع متلجاع رق ةرك ىلع عيثاو هتعاطب دلبلا لها نمب نلعاو
 هريذب كسقساو هب ىلع نب. لضف قلتعاف بازلا نع متضهجاو ناطلسلا

 رصنتسملا كله نأ ىلا اهنم aus رادبو Une (EUR هقيرظ ىف هبككو

tous de da Mali soute M Es tasةانوككل . lgداستشلوب هما 5  
 دحاولا دبع هيخالو بازلا ىلع ىلع نب لضفل دقع هقفالخ ىسرك سنؤتتب
 oil Jill ىف LR اركذو اهتمدخ ةمذل Le, x A sl ىلع

Lars,محق  Li,ىلع  Shiهتلوصل ىنامر ونب ناكتساو ةركسب لخدو  

 علطضاو هناش ىف ( ةلكب اوبشني ملف هرمأ ىلا ةلودلا ةاضرم ىف اوداقناو

 كلبمو هسيبلتو ةراع ىبا نبا ىدلا ناش ناك رق هللا هاش ام ةيالولا كلعب

 El) dsl صفخ وبا ناطلسلا dis راث رث هدي ىلع Glel ىا ناطلسلا

 AUS ىلع بازلا ريما ىف لوعيو هّنانغب Ge fie JS مكلم نم عاض ام
 نوطب vel sable زيرح St اولخادف هتتيالو A نامر ونب هوادعأ ميسو

kel La hs Ils Elنع ومع ىنيح ةئيدملا قصنل  ail 

 لضفب مو مغ رهصلاو بسنلإب معم اوجزتماو ملاوحا ىن xl لها اوطلاخو

 be ob هدي نم رمالا لواغتو هب كتفلا ىف مل مدقتلا نوكي نأ ىلع ىبا

fieميلا اونكسيل ميديا, شاشام ةيرق نم  bte,افلح متيالو ىلا  
 ةنس هبوكر مايا ضعب ىن دلبلا رهاظب هب اوعقوا الو مب رككملا ىلع دودقع

 oh os ونب مل ركفت هالوقي ناك ام بازلا رما نم اولزنو ,Gale ثالث
 اهب ol ll اودقفو دلبلا نع أوج Ma موذبانو Ml كلذ نم

 ot ةرسكسب ىروشب ىنامر ومب دبقساو ةغير دلب ىن اوقرفتف se م

)1( Dans les mss. ces mots sont écrits sans points. 
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SH des هيلع |( ف ءلغت نق ةدواودلاو ىناطلسلا ىلعو Rale نيضقتنم 

 ةليسملاو ةرقمو سواقن هّسارو نم ةغضفل ; OSروصنم  urىلع نب لضف

 نامر ومب ديتساو هوبا كله املف هنوش دعب ىن ةرضحلاب هيبا كلبم دنع

 كع , à Leةنيطنغسقو  Losلقتتساأو  Lolةلود تهسقنأو  Jصفح نبا

Age دعب Llé قحلو سنوتب هسبحم نم ىلع نب لضف bp. كو 

 هتمدخ  Cssهيلع , dalىمضو ىلا دوجوب  AT dبازلإب ةوعدلا

ps لوبقب هيلا بتكو روصنم flele ىلا باقعالا ىلع fans متعيبب 
gra هتعيشل رصقلا ءانب ىف مداكو نيعستو تالث ةنس دلبلا لخدف 

 ,( pesىاضتساف ةلاعلا قاطن هل عستاأو ناطلسلا ةيابج ردتساو هترامأ

 ساروا ليج بازلا لع ىلا  des, spةرقم ةغضحلل ىرقو ىلكرأو دالبو

 برعلا ةهازم ىلا هعفدو اهعيج ىلع ناطلسلا هل دقعف ةايسملاو سواقنو

 ا تيايح ف , lesذأ اهموحل : Ilsىلع اوبلغ دق  Luمهاسف ىحاوضلا +
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 هنبأ هناكم اولوو (FE ةياملا os ىلع طسوالا ;LS وبأ لوملا كلهو

 ىلع هل ,aie هرظن ىلع ناطلسلا كلام نم lol رئاس ىف لوعو هيملا

 دعاس نع درجو هلع ىلإ اهفاضتساف ضايعو شكيودس sl نم لتلا دالب

 !a ىناطلسلا ىبأ SE نب CSS ةيبطيشت de el» ةرفانم ةلودلا

LL lsنم هب  obعيابو  dكزانو هيتعياشمل ةدواودلا ىلاقساو  

ail PARENT)هيف هردص نساك فق  Lesصبرتلا نم هيلع ىوط  

 نب CE هب قحلو ةعاطلا عجارو ةركسمب هركسعب قحلو هتدقع لحل هب

 كرستب دوبلاط ?D cr ركذلا روبشمل ا ةداعس عابتا برعلا نم ةينبللا

 اهقيرطل نممزتلم اوناك ىتلا ةغسلاب العو ةمعرلا نع افيفخت سوكملاو مراغملا
 de» هبورح نضعب »3 ةداعس كله 1 bb ةركسبب كلذ لجأ نم دولزانو

 SP نب روصغم عججو À سو نيسج ةنس هركذ ىنرم اك ىيلم |

 يش دجأ نب de عم روصغم نب ىلع هنبا هدوقي هركسع تعبو نمطبارلل

LS LP MSسيردأ نب  a.عابس نب ناجل نب ةيطعو ركاسع دالوأ  

 هنبأ PER ىف مه al ركسع be; is دالوأ a ةمالس نب ىنسحو

 ةركسب di bass هللا dle bee Saut سل 00
POP CU 

 وبا ناطلسلا ضن الو هئافص ىلإ ةماقتسالاو هتلخب ةققلا لحم هلحاو
 |هم
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 فقارصنالا ىف ةديكملا لعا اذا ىتح هتلج call déc سنوت ىلا ءاقبلا

 ىلا بجاه عجرو هاقمدق ايك تمت نا ىلا اهريبدت ى هكراش ناطلسلا نع

 ةراي À ةياحب هيلا ددرمي SES Shi ads Si هفرصو ةنيطنسق

 هيلع ضبقتو (LA هقرط ضعب ىف برعلا هب رذع نأ AT هلاعا ىن ةعلاطملاو

 نب ناهلسو دوعسم نب دمحم نب رع نب دجا نب ىلع ةدواودلا ءارمأ نم
CPUنو عابس  te Cas كلفت :دوعتسام ١ Ds die Lan Loe es 

 (so ةلسايزب Enix, nue Lu ىدوم" نبا« Je "ب عابس اقع

 دالبب هلع نم هعج رم ىف لضف نب روصنم لماعلا اذه نم انكقساف اهموق

 {aol رطانق ةسمخب نم ىدتفاف هلمقب ,Le الاقتعا هوقثواو شكيودس

fau lbsهوجو ىف اوفرصو  Raul,اهقافذإ  jee Gas,لضف ىنب  

 JAI all كلي قلم زل sal aus galet الا: on au ننع هانم
 il Sie عبس ةنس سنوت ىلا ىبحي ىبا ناطلسلا اناوم ةكرح تناك

 لاومالا ةياجب رغتب وهو رغ نب بوقعي هبجاح بلاطو اهيلا هتاكرح

levelنب روصنم هيلا كانك فايل ولا  Jaiهل هدقعب راش  de 

 ردك نبا ce نوصنم ,lunxel, 455 are din درمأب موقمل هتباح

 هتكرح نه قاطلسسلا ,LES هدو ةقيض تدلاحخو رغ نبأ هل ركنتو هنط ءاسنف

 انيرب هام لقا LS هركاسعب سنوت رهاظ لزن نأ دعب ىسلا قفخم كلت

 عادتمالا لياخم رغتلا بحاص رغ نب بوقعب نم هل تدب ةنيطنسقب لتحأ

 نب روصنم ىف رغ ىبأ هل ثعبو لسرلا Lis تددرتو هب Gil نع رصقاف

 نب دمحم ذئموي ناطلسلا دئاق بككو هيعاد باجاف رشلاب همم رذنو لضف

 دا Da go »نسيعبابا ناك اذا تح ut lat ديس نب sud نبا
 دالوأ يمت رصانلا نب ناقع برعلا نم slt هراجاف Sul هب مو هدلب

aرفنخ دالوأ = سيردأ نب بوقعدو  fre csىم  Ressةركسمب قحلو  



Li 
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Sp نب روصغم عياشو هيلع pal] نس عرقف رغ يانا Al خلبو 

 نيفشات ابا ناسملت بحاص مودع  Jessهتوعد ىف  ilهنبأ  Consهيلع

dis il دالب رئاسو سنوت كلذ لالخ ناطلسلا كلمو ةيدبلاو ةعاطلاب 

plu Lire ىنمسم Lt روصنم لزي مو ةرشع عست dis رغ نبأ كلهو 

das كله Ji ىلآ هتلزانمل ددرتت ةياجب نم ركاسعلاو ةلودلا ىلع همايأ 

 هل ىقعف دحاولا دبع هنبأ هدعب نم هرمأب ماقو ةياعبسو نيرشعو سم

 ةيواركمعلا دالبلا نم هءأرو ام هيلا ىانطيتلاو بازلإب هيبأ لع ىلع ناطلسلا

 نب دمحم رغ نياك ليم دعب رغتلا ىلع ىقع دق ناطلسلا ناكو ىلكواوو ةغير ىرق

 كا  amdنبا.  Lens io.ةلافك هلب  dutبددهف:هيلا 'هعفدو ئيخي

à At lotus فتلة نحاس يعور لا نإ 2 ال ا 
  ae Leg LS Shut re isنعبو رغ نبأ بجاحلل ةناطبو

le ىايز لال اذه دحاولا دبع Jib, هنصح ةلزانمو هبرح = Ji 

 ةلودلا  cbلبقت هقعاط لبح ىم  Lasبهذم  dalلاطو هرسع رخآ

  opهقنبأ ىلع هل دقع ربصب دحاولا دبع هنم نسا نأ ىلا هب شويمبل

Liu فسوي sal dal نأ ىلا هرمأ عدوتو Lidl يلستو ةنداهملا طارتمشأو 

Sal انو ةيارك ىا ىنبو La ىنب نم ممتناطب ةلخادمب نيرشعو عست 

ab هريختج هنعطو Al] ضعب ىف هعم ىروشلل ءاشع هنذا متلهادم 

oil موسرم هلصوو بالا ةرامإب روصنم نب قسوي لقتساو هني كلهو 

 ديلقتلاب , akىرجاو ةداعلا ىلع  pullىلع هل ءاعدلا ىف  plieناكو هلع

d'Or ls auf نم نانلا كيش ىبا دمع ىدعشا. à5 ناطلطالا 

 نب ىسوي نيبو هنيب ام ةهدقلا ىنحالاو ةوادعلا ران تهيلف هكلم رومأ

 ةلودلل لغاشلا لغشلا نم هقرجت ذخأ ام الول هب مو باول لماع روصنم

A tal IS 3 ىيثالتو نيدنك dés del كلهو داي ل re 



 ياس

 ركاسعلا مامز هدهب لعجو ةدايقلا ىلع SA نب دمحم دقعو هانركذ امك

 بلغتو هتلود ىف همكحو هنسر هرجاف ىجاوضلاو ىرقلا رئاس ىف هل ضوفو

 نم ناك ام طحو ةودع ةعفادج لغشلا نم ناطلسلا غرف we هرمأ ىلع

 مققف ok لا ىلا نسل وبأ ناطلسلا ضهنو هتلود لهاك de مرصا
Lab)نب دمحم دّناقلا ىذاف لبق هانحرش ايك ممازع ابش لفو غئادعا  SA 

 ةظيفحلل LS ىاطلسلا نم هل راتاو ةوادعلا ران روصغم نب فسوي 2

 ةعاطلا ىف ةفئارملا نع ههوقتو 5 ىلع هله ىلا ٌمازعلا هوجو ىرصو

 0 داك Sala plu LE ىف هعفادي اثالث تارم ركاسعلاب هضهانو

gl y cle 5455 danةسفانم ابيلا اعد بو حو ىف ةدواوحالا ريك  

 aile ىلأ برعلا less برحل هعضاوف هنود dl لاج هراقيتسا ىف ىلع

loseكلذل خير لها دشحو ةنسلا 41 ءاعدلاب  die css db,هنبأ  

 نب روصنم تغب هتخأ Ge نبأ هل رهصاف ةركسب ىلا لخدو بوقعي

 نب ناهلس نع ge نبأ تعيو dés هعافد نسحل Lie هل دقعو لضف
sas deةركسبب هدنع ىناكف هلوش ىف دجأ ىب ىلع عيرقو عابس دالوأ  

 نع دجأ نب de Jess ge نبأ عفتمأ نأ dl هحواريو لاققلا هيداغي

 ةياملا نم am ماوعا ةندابملاو قافتالا ىل Jp نبأ عم راصو ةركسب

 | ىلا Xe dass sl نم ضبن هيلا Si نبأ ssl ةأمغ كفاك رت :ةقماعلا

 رق لوله نبا دلو نفرتساو ممراغمو fall cal, SA دالب لزان

 دلب لزنو بارلإب لفجاف ps نم برعلا Len هدونجح ىف pi ىلا لترا

 فسوي هعفادو همامأ حاير plus ةدواودلا نم برعلا ترفو هأرق :نم شاموا

 دالب ىلا die لحتراو lol نم هناكمب وهو هيلا ابعفد dus, ip نبأ

 os ىلا عجرو ابهلاعأ رئاس خودو اهحابتساو lise ترقت 8 غير
LL LS,هدتات:  unesملكنا  deل ةيراإلا جدورا ةنسي  D 



 منن رس

 هقئاطب ةياعسو هتردإب ىنيكارفات نب دمحم وبأ كيسامل ais رع صفح ابا

 رماشعلاو لْسابقلا بوسعي كلامملا ىلع لطملا ابشلا بوش 1 all Elle قحلف

 Liu ةضي هرعلا مالا 3 up al هرهكسأو ةيقيرفأ Le ةأرغأو نسما ىبأ

 روصغم نب فسوي هيلع دفوو لبق نم هلك كلذ انركذ de نيمعبرأو نامت

oh, salهتلج ىن هعبتتساو اميحرشو ارب هاقلف نسح ىنب نم هركسعم  

diهفرصو ىلكراوو ةغير ىرق نم هءارو امو بازلا ىلع هل دقع 3 ةنيطنسق  
 amas Ji عم هيلا à LA عفرب هرمأو سنوت لبقتسأو Male لأ

 نم Plon عمم أذا ىتح كلذل دعتساف لوك سار de Ai ىصقأ ىم

fil callةنيطغسقب  plé,ناطلسلا ةبكنب ربقل اعيج كلانه  de 

seb ARE LS" ele slىلع  Gtنب بوقعي هيلع بصوصعأو هدالبب  

 اهبناك وشه ةمذال ةيقيرفأ ىنم ةبيرقلا ةيحانلاب sal al دجأ نب ىلع

Lisزيكتو ةصلاخو  fallناطلسلا ءاسيلوا نم ةنيطنسقب ناك نم  

 نم هللا دبع ةهغبأ عم نيدفاولا نادوسلاو ةيغاطلا ,Lu هلاعو هتيشاحو

 عتاهم مافكو هدلبب ,[Rs هيلا Lang روصغم نب فسوي ماوأ dax رغاصأ

Loge .ىتح رهدلا نم  Galeنم ناطلسلا  bailىلآ : ds id, jus 

cotes esكلتا ناك كلا نب  cie Lo Coups Lois ln,دفعا  

 hall ءاسور ,dalle كلذ عبتأ À مايالا قاب déve نسل 41 ناطلسلا

 لاومالا برسي dal IS ماقأو هيلع El ىف اعيج ةيقيرفأ ىنم

 هركذنس ايك ةيرجلا ةبكنلا نم اهيلا هسولخ دنع ,db سنوتب هيلا
 عاج .متسال ىعقالا برغملا 4 ردا مهل ىنع هضيوقت دعب هرباغم ىلع هل وعديو

Seكله نا ىلا  lie Jug pad 1 ELUنم . «selبرغملا  

 نانع gl ناطلسلا همبال ةيني ملا ةلودلا val ماقتساو amd نيتنت ةنس

ASS Eee au SI daمناسلت كلم:  Le Le,دبع وغب هددج  
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 ناطلبلا de» دفوأو ةيعاوط Lt هتعاطب روصخم نب قسوي PE نيس محو

du,هيلع دفوأ 3 هقعيب باتكب  Libدمح هللا با بتاكلا هبحاح عم  

 ,ES هكلم ديرمتو ةيقي 74 ودل ركاسعملاب dis أ نا

 créas عبرأ di uw ىجاونلا ءاسورو ودبلاو لئابقلا ءارمأ هيلع دفوأو هردك نار

 ىيب ىم هموقو هيبال pros ةمذال Lie) Less LUI ARE ةدواودلا

 هءأرو امو ti «de = نب فسوهل دقعو Pl «als ةيقيرضأ لهأ

 ,ىم هل تيذ دقو أروبحم ابحت بلقنأو هتداع كك لفكر انو ةغير دالب ىم

 هلل Sun LS نيس pi قختمطينة  lé des ةيقيرفا ىلا

 4[, ذو Aa ى همظنو هنايلوإب هيلا كلا ASC OUR روصنم نب قسوي

 ,JA بازسلاب ىلع ىب بوقعي دالب اخو بازلا sh 4 هوايحأ تلفجأو

 Dir) Jess اهراتا ىقسخبو LIRE مصور Lola روغبو اهارجت عطقب

allاعجار افكناف 000 ]ور أو 8  fretرهاظب  ps SNS 

ne) A RAÏ à 

 ةفولعلا نم Fe هماقم هيا كلف SP ىف روصنم نب قسوي برغف

 Lu اكيد ندحتو مهم ei, Re xs | Le مدالأو ot ةطنشلو

Losعفرو  elةئابح  melدال تايب هعفدا؛ىمدلا . نم أاريطامق هماعل  

diabe culs di gi balai ne d5lis y de Lil d'a 

 اعجار ,LS هرصق بايثو همرح اوك نفي كلامعو AUS SUR هنصمخاو

 Aus ALU كح وجنا# du روصخغم نب ىسوي دفوأ à هنا ىلأ



 ناس

 de ةيقيرفا ةكرح نم دوواد نب ناهكس هريزو ىرصنم دمع ساف ىم

 JA قى Ll ماقأو قهق À هرافو Jadl قامع نم ةيده هبككاو نيسجو عست

Je, =نم  es velىلآ  Siىناطلسلا كله  dlنميسهو عست  

 ىصوتساو هلع ىلا هفرصو هتلص ىئسأو هترماج هدعب نم ةلودلاب ماقلا دغراف

 ىرقنأو ةنقفلا ران تبش نأ بشني مو هقيرط ىف روغةلاو ىجاونلا ءارمأ هب

hiساي ىلعو ةيانع دعب همبأ ىلا صلخ ىناطلسلا كلبم دعب تابجلاب  

ous sl Geنأ  og Ji des 3 Jenناطلس  çéeدبع  sl}دنع  

 همطو ىلا ازاجم عب رم دقو نيرم ىنب عم اهب وهو ناسملت ىلع هئاليتسا
seb,يش رماع نب ريغص هيلع  cbنم رماع  Le, dus,ةمذال  dal 

 als نم هل لذب نأ دعبو ةلاعا ىنو هيف برعلل الهماتو بازلا بحاص فسوي

 رهغص هعم تعبف el ss نم نيرم وغب هب هلصو م فرط es هدي

LS,عجرم ساو هتاحن ىف بها رغلا ىدحا تناكف هنمام هوغلبا هموق ىم  

 رحاسعلا ie bel نيرم ىنب دي نم ةنيطنسقو ةياجب مروغت نودحوملا
 ةفو معمل هتعاط روصخغم نب قسوي عجارف ss sas مملئابق y» اهب ةرصجما

 ET دجأ (di درمأب ماقو ءاروشاع موهل lex عبس ةنس كليه نا هللا ممل

 ىف لبقتقم هترامأ نم ههبا لكب بالا ىلع ريما دبعلا اذهل وهو هننس ىلع

 ىنم هيف امل اقوبلت اذه le, das الباك ميما bi هقيرطو هيهذم

 تغب نم ىيحي وبا مرمبك دلو هلو راتخيو ءاشي ام قلخي كبرو قلذخلا

Las celle (houseغرم دبعلا ذيل وهوا  Jobede LL, als 

Senةرقاغلا  Jpسجوت هنطو ىلع موشملا لولع نب ىبحي هب  dialنم  

 برعلا ىف لاومالا برسف ds all هقعاط ريغ ةعاطب ةبلاطملا عقوتو ناطلسلا

se,ىلا هدم  Jeرماقأو هنع أرصاق هابجوف؛ هب كسقيل ناتسملتا|نحاتم  

s «1 e Feةيادبلا روض هللأ قذف م ىرخأ رخويو الجر  dns usدأرأو  
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cola Ji >|,لاله لأ نب هللا دبع وبأ نيدحوملا عض سابعلا يأ  Las 

 ,aka هتقماقتساو LAIT هدقو Ars تعبو [FE d alt عانق 4

yatكلا او دانعإو  Mae de Ms mal0  

MI ىنبو رزوتب لوله ىنب ةساير نع yat 
dl AS es يكب و هل 

De on)ىبأ ءاسورلا  het Jeعاسنال رزوت  ONE sxدرسصعم  

 ميسو rem نب ليك LP ESS وهو هريطق قم م :رقللا مب ا هلالقحأو

 ىت بو ةدرام ىفسسبو ىاقرف es ساطاو cu لدثم سنوتب صفح

LIماهقلا مو مب هنأ هب معش نميح ديري  alta pull al deداج لا مايأو  

ESعزانلا وهو سيلبطأو نب  ill,ميلا هن يق قى لهأ  al CEىنيكحلب  

 ةسايرلا تداع à مرمأ قرمفأو (?Sy لأ ةلود تهسقنأ < oh كولم

SA)لوال ىاقرف  dsنيدحمولملا  Rssنموملا دبع ىقل ىذلا 1  alةعاطلا  

 اوكف نيدحولل رمالا 00 هلضوو هلبقتف رزوت sols لهأ ىسعو كي. سفن ىع



 à مب

 ىنطولا ىارشاو دليلا هوجو نم بكانلاب ركأ ميو حارلإب هنع عفادي طقلا

 [dial nr لموي ةرسضمل هلأ Cake SF نم ككذإو هدانز 03 تروأ

 ةصاخلو ءارروللا ls ركابي امايأ ابنطواف ds راد م هزكرم توبثو

 piges ميدل ti)» Lys هلام sus لذبيو ةيشضاخلو ءايلوالا asbl ملي و

 هعالطضأو Las هدانع ىم LUS: LL Eee à ol À ol Eee واشعالا

ôs- Karel Jis| plاهدلقتتف  sel Lee;راردأو أو تايارهل  À delترقسأو  

 ةريخذلا صلخساأو Ju gel PS هتدداف [ىفقعاتضتو هلاح كلذ ىلع

 معداضب ىنم en) dAl< E فرطب ف NI, deu à Leu ةمسلال اعطاق

 D os اغا لل ك | عفرو ةورتلا هنهماكم ىلع ,es ىنغلا درطبأ »=

 Slt (gs يبا ناطلسلا بعل هلام ءاقصتساو هيلع ضبقلاب عيقومل |

 عاب L ابل ىنكمأو رمئاندلا aise bas ىلع ردوصو ةيناغلا بكنذف

Lasهبوسكم  ESSENCEنم صلخو  damقرم ةنذامالا بولتم  

 شيعلا ةلالبو ءىدلاو نكلا نم زوعي ام ىلا ناك ام Dont شايملا ديقف ميدالا
GSهمع نوفكنتسي َّط 4 لما هعفدو رهدلل اعراض قم, لا ايحان ةدةدلبب  

 كلذ ف هدكأأو ممتأرو مض نابتتمالاو مباوبأ ة مي لاعلا ةمدخ نم

 ةيبرغلا (jee اش 5 a dl- لغش كلذ Je 5 ناكر هعبضب بذي تخب

Lai Asةلودلا الك صلقتف  crتلصضو ع ءىشلا ضعب < هوه  vsدالبلاب  

 4ك در لد بص 0 ءانلا nos ابل sous ناكح ىتلا ىروشلا هذه

darة خشم ديقسأو  Deكلهو 5  deقاب ماوعأ  Cy° d_ils 5eهددعر  

ÊL 



 برسم

Flo لال سقعشالا قءاانسفانم ةبقرلا هللا ارجل يحي مادا rells ajouts 

 ةرقاعمم دافوالاو راعدلا نم هرع رئاس اهلصوتسا بكانمب محملا ىناتومب

  Ledىتح هئارظن ىلع ءاليتسالاو هرما دبتسيل بابشلا نونف ىف ةاراجملاو

pale هفطعت م نام هلا فيمتو برغمو لمتق نمب كلبملا ةوه ىف اوحراطت 
 قسوستساو وهل هل الخ ىتح ناطلسلاو ىوقتلا عزاو هرجز الو ركرلا ىطاوع

 دادبتسا نم ىنوإب نقعلاو لحلو دلبلا رمأ نم لقتساو رمالا  dalهكلبم ناكو

 ىف هبرت دمحم هوخأ هدي نم ةركلا ىنقلتف نينس سمخل هدادبتسا نم ابيرق
Lies ةسايرلا ىسرك xl, ةياغلا ىلا ىرجاف اهرامغم ىف هيراجمو ةسايرلا 

 راثآ ىلع  dalليللا ىبا دالواو ودبلا ءارمأ ةعناصمب هرمأ ىلع ربظتساو

dis وأ هتخأ ىلع مدج ليللا ذل AZI هوبأ هدقع ناك رهصب مملا ىاقملاو 

 هتيص دعبف ةلودلا نم هل ءادر اوناكف  messىنعو هماياأ تدتمأو هواليتسأ

 بهتو ةركلا دوعت ام لالخ هيلا دالبلا كلت ىن رومالا دانساو هباطخب كولملا -

 مير  ass dollهملا  laةعاطلاب هنم ذالف نيعبرا ىنس مكمل نب دمحم
el لبقتو مكحل نبا هيلا هعجرف ces هدلو هنهرو JUL ةعناصملاو 

 كاسه ىا ىلا كلذ ىلع ماقو هصلخ نم هالبتأ امل ةماقتسا نهر ممغ نم

JL مايقلل هللا دبع هدلو ىدصتو Lulu ةياملا نم ىنيمعبرأو es] ماوعأ 

 دهجأ نب ديز وبأ هع هيلع بثوف  disهيبأ تدج ىلع  geنادعب ةفارإوم

 ةماعلا هب تراقف هل ملستلاو هب ىضرلا ربظا ناك  dialاهعرصم ىناكو

 نب لول هوا رمالإب ماقو ادحإو  solةعبرا  palارساو ةدسم مش تناك
axe pl doll, ءامخلا كافس نم هعكلم pus نانلا ناسا الل SA, 

A Ah زعل هلل يسمي ناك ىفح LA 
 رزوت لها هلسارف ةرضح اب القتعم ركب وبا هوخا ناكو مسوفن ىلع رجفلا

bas :قفا ناطلشلا ةقلطاو Le 



LE 

 نيرواسجما ةوازغد دشحو بارعالا نم هفل ىف نمم اهيلا دمعف ةيابجلاب ءافولاو
 jobs L,&xl Lux À pale بلجاو paul ةردقملا ةرهاظلا ىرقلا à يبل

 نم اربتو هرادب هلقتعاف 4e هنكماو هيخأ لوله ىلع ضبقلا ىلا سافلا

desاقيم ةلاققعا ةغلاغل يصاو  dun,امل كلذ لبق نم ةصفق تناكو  

 Je نبك عاى et pp iles دبتسا دق ىروشلا ىلا os dl رما راص

 ف Fr ىلح ملو ىلب ىف معز ىف مثبسنو Lise نم دباعلا نم ليله |

 ot اومكلا ىتح ,Lois ملورن ةملواب معا ,All ملس نوطب نم ديرشلا

 Sy» تمبدو ددمصلا دبع ىنب تيب اهب En) ils اهتاتوهب ف أومظنأو

vs, 3!ىاريمالا دهعل ديز ىبأ ىنب ضعبل هتساير كناكو  LSىلعالا  

 AS Lyis bol dl ds cu ارق ديرب لاومأ ةيابح ىلع ere ناك

 تاتوهملا هذه ىن ةقرفتم متساير تماقأو اهاطعاف JU نم A ىلع رو دوصو

 ذيياعللا sy GS el ىلا دير el راص مايأ دلبلاب ةيبصعلا sos» اليو

 Us de نون ça مرسيبك Le دبتسأو مرداس نم ةيبصع ىوقا ءالوه

 قنات cle نسل st ىاطلسلا fes ةتانزب dis نم ىناطلسلا غرف

Lolناطلسلا لبقأو  deهكلم ديبمت ىف رظنلا  ceهروغت  za 

 نيدحوملا نم هركاسع ىف نيئالثو سه ةنس ابيلا ضبنو ةصفق وزغب هرمأ

 قاضو اهليخن عطقو lé وا ارهس alé برعلا نم ءايلوالاو دنهل تاقبطو
Riseرفف ناملسلا ىلا اهب اوقبتساو هعاطلا ىن اوموالتو راصحلاب  NI 

 مكح ىلع دلبلا لها لزنو ىكم ىبا be ىف سباقب اوقحلف دباعلا co نم
 بسحاو Ras ةلدعملا طسبو Rés NT نسحإو متعاط لبقتف ناطلسلا

 هدلو :ىكسب مرثأ نأ دعب هترضح ىلآ اعجار افكناو ممنم ناجاملل »655 لما

ere |ىلع هل دقعو )1( منارهظ ىنيب هلنأو سابعلا ىاريمالا هدبعب نسل  

(4) Quelques mss. portent ميناربظ 
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 Le كد مض ةرسخملا للا ىلع نب es» ةصفق مدقم لهقحاو ديره دالب

 ىلوتساو ديرجلل رماب سابعلا وبأ ريمالا ديتساو نمعبراو عبرا هنس كله نأ

 دمحتو هللا دبعو ركب وبأو عفادم و Le «eo Je, ess اي ةطفن ىلع

tail,دمحم نب دجأ  atنب ىلع نب ىلقل ميخأ نيأو ةعبرا  Mlنب  

 ةوازفن ىرق ضعب نم مدج لقتناو برعلا علاوط ىف ناسغ ىف ,fans عفادم
 نامزا ةعبرالا ةوحالا ءالوه دبتساو تيب اهب هينبل OS Les ل تاتو dbis اللا

 Last لزناو ديرب ىلع ركب وبا ناطلسلا ىلوتسا املو هانمدق اك ىروشلا

 حرتسف اوعفتماف متعاط ىفتقا هراصما رثاس ىلع ,d'age, dois سابعلا

 رحاسعلا هل تزهجو نيدحوملا die نم وقع نب مساقلا ابأ هريزو ملا
 عفادم ىنب اول ساو Lil اهلها ذالف Wie عطقو اهلزانو sed نم

 تلفاو نيرمتعلل ةيا لكلا عوذج ىن pales مقانعا برضف نيبلغتملا
olابلغ غنم  tesهلا امهداعتملاب  ul)ا ا  

 سابعلا وبا رهمالا ىلوتساو ةكلهلا نم ,dust تناكف .ةثداحل لبق هيلا

 RL ns 5e ىلإ! اهقاضعساو: db كب
 (za ناكو نمعيراو سمح ةفس سنوت نم ركب وبا ناطلسلا هيلا ضبنف

Leمانمذق  Gbنياركب وبا  bleكري, مخ وكسب  Hal gi di Le 

 نبأ ىداو نوصح ىلا لقتنأو هدهع ىندم نب فسوي هملأ ذبنف رزوت ىلع
 00 طليلا lee DES 5 قااعتز او ue ds كاضو وزوتل  ةرواخملا لولم

 نمعبرأو عبس dé كلذ 51 ,dos لاعالا بحاص سابعلا al val هنبأو

 ةصفق ىلا دباعلا Lo xp عجرف هومدقم ديرجل نم رصم [AS a عجرو

 ىبحي هع نبا ناكم ىن هدلب ىلع ىلوتساو ىكم ىبا راوج ىف هناكم نم

 دمحم نب RE عجرو اهب دبتسإو ةطفن ىلا ىلقل نب ىلع عجرو ىلع نبأ

 عم pal لترا ةركسبب هبارقغا ىوغم نم رزوت ىلا لول نب sat نبأ



dé 

 ىف 4e ىنم اذه ىحي جرد ةرامالا نم mA الخ املف الفط ركب ىبا هع

 برعكلا نم لبلبم دالوا عم هقلطاو ىنمم نب روصغم نب قسوي راوج
 رزومتب هقساير لحم ىلا هولنمواف مءاغبأ همف نه als مطرامشو علصو نأ دعب

dira dassءايلوأو  dalديرب رمأ حجو هريمأب اوماقو  dub, 4 JUS: 

dons3 ناك ايك  Los,دنع نسف ىا ناطلسلا ىلع  din)ةيقيرفأ ىلا  

 دعب هتساير Jess هدلب ىلا الك عجرو ةمكتو ةرجم ماقلف نأ هوب هوقلو
 ىلا عجرف بقكلاو كوسكصلا ذفناو عاطقالاو ماهسالا رفوو ةزئاهل ىسا نأ.

 نب ىلع ةسطفن ىلإو اددقغم ايبص لولي نب دهحأ نب دمحم نب ىيحي رزوت
 دحاو JS لوناو دياعلا نب رع نب xl ةصفق dl عفادم نب ينلقل
 ف 20 نب دوعسمل هلك ديربل ىلع دقعو ةيماحو الماع راصمالا هذه نم

 دراوج ىف | es <( ءالوببل ىصوتساو 451,5, ةقبط ىم ,ss ملا ىسيع

 لحتراو as us ةنس oh ناطلسلا هي ىتح

 ,tal لامعلا نم هعم نم برغملا ديري مهاربا نب دوعسم so لماع

 ضرأ نود Ni لحارم ضعب ىف opéras ةفرك نم بارعالا dass ىمتو

 ممترسمخذو fra de اولوتساو ةيماحلل نم هعم JS نمو osent بازلا

pets,نم ممنيد ىلإ اوداعو مراصمإب دالبلا كلت واسور دبتسأو  si 

 un ىبحي اماف كلذ ىلع أومقسأو مي باقم ةرضحلل بحاصل ءاعدلاب اونذأو

 ,al, AM slt, Clé ةراشلا 5 a .ةاعغانم' ىلا عزنف die نب دمحم

 ssl, a) gs ليوقلا باطخو ,LR sl هالصلل روصقملا

Me NU deنأ ىري  elاةرادانف..كللاو ةسايئلا  SOIىءارقفإو  

dis, alنياعلا نع  ol als de dit,ىلع كلذ عم فو  due) 

Ja34 قسعلا باب هعلالا  Lesمسرفن ىلتاف ةليغ مريماشم تيب  
 ناكو ةمقيرفا ىلع سابعلا وبأ ناطلسلا ىلوتسا نأ ىلا كلذ ىن هدما دتعمأو

 ااا



ét 

 ديتسأ امل تبلي مف ىلخل نب ىلع بذهل هراج اماو ريكذن ام هرمأ نم

DEP CPE ابراج دوك هيفأ هناكم des Loos سجه Lau كلهو 

 فهرأو همزح  > LLهيلع |ومقنف  AS yaىنكقهساو هقنع اوهسو

 فرشلا ىف مضهانم , faseنب دمحت ىضفاقلا دليلا ةساير ىف  lsهللا

 بحاص نم  doi, sadابيعرل هلعتسا ةهدق ةمدخ ىف هل تناك 3

  alsهرثأو هترضحكب  dis ii, dis ASEأذه هللأ ديبعب ىسف

 دفع  dialتاروعب هرصبو هتكلم نماكم ىلع هلدو  axرحاسعم داتقاو

Lo | اهسيعر هللأ دبعو دليلا رهاظب Fe LL همامز ف هيلا اظلملا 

SH نب ىلع نب cel ssl ىلاتسا امزع ىفماو lg رقكاو ةرق ناك 
 تييبت ىف ىضاقلا لخادو هيلع معضرحو هنود ةهشملا ةعاج  AWهناو

Je à داغوالا ضعب ىلا سد dell تناك اذا ىتح اهماهقا 3 داصرملا 

 لقتساو ممدود معتعاو ميلع عنتمأو ركسعلاو ىضاقلاب ركمو هللا دبع هيخا
 ةسايرب  Usماقأو  deنم رمتكلا هحراطيو هريس ىف لولع نبأ لافت كاك

 ىرجيو هبهاذم  «sai Laiهقياغ 4 غلب  de Gbنب دجأ اماو هتينث

 نبرع  oxهدة بتسإأ ىدل ىنم لزي ملف  saةصفق  Rssللاسم

 هتراش ىف ةلادعلاو ريخأ لهأ بهاذم الحكنم ربكتلا بتر نع اطخم لوم

 , 45,هبكومو  Léleىلإ  Us aufمعلا نم ىنش ىلع ىفوأ  ulهيلع
 ضعب هيبا لاح نع عفرتو دمحم هنبا  selءاسورلا ءالوه ةاغانم ىلا

 ىنومدقتملا ءالوه افنيبف ىف رقم ا  JU boدا يتلا "نم  deنو طلقبلا

 كولملا قالخإب قلخلاو  Jiىلع \ pسوكملا تادنخساو روهلو ىسعتلاب اياع

 |دبتسم ةر.اضحلاب ىابعلا وبا ناطلسلا عصحافم ىلع لطا ذآ بئارضلاو



 LI عرس

 ىف LS هنم List اوسجوتو bass همازع Gas ىلا افراص هتوعدب
 هيلا نوقعبيو ةرضعلا ىلا dits اوناك نأ دعب ديلا لاصتاأو ةرهاظملا

 ةعاطلا ةقردصم ىع اغوارتو ةرضمل بحاص ىلع انوبز دعبلا ىلع شايخفنالإب

 ملاوما اوبرسو pal ىت اوبارتسا ةوعدلاب سابعلا وبا ناطلسلا دبتسا اف

 منع متعفادم نولموي بوعكلا نم ناطلسلا ىلع نيفلاخما بارعالا ىف

Passىبا دالوا اهل  Le Jaiعقو ناك  freنم ناطلسلا نمبو  Le 5 ax) 

 se el نماوظلا ,de ةمقيرفا gb ىلع ميلغف ناطلسلا ميلا

 رن RSS نم كلذب ىنهواف مهتكأو داقلق LS ويهدم نم عل اهتيابج

test Se)هركاسعب ناطلسلا خاناف عافتمالاب اوذالف ديرب راصمأ ىلإ  

dl),لبلهم دالوا برعلا نم  deاهولتاقف ةصفق  legsموي ضعب وأ  

bé,نم اًوربتف مءاعما كلذب عطقي اهاكف ابعطقي مليخن ىلع همناث ىن  
 de nas ASS كاع Jr ىناطلسلا ىلا ردايف كلذب ps ممدقم

 رايد ىلع ىلوتساو دلبلا كلهتو aile ةنس نم ةدعقلا ىذ رهش هغبا ىلعو

 5 à, LA 3 هنمايا :لوطل die pau ال Les LS, Las Le صماعلا ندا

 ديري لصتراو ركب ىبا AN ةصفق ىلع ناطلسلا دقعو لؤمالل هناههحأ

 al de Ji dl اهنع ضوقف رزوت à لولمي نبال pal راطو رزوت
 ASS ىوام هركسيب قحلو بازلا ىلا هعم bless لاملا ميف برسو سادرم

 ىلع كلامه Pl, SF نب فسوي نب el ىلع اهب لزنف هرفم ىقتنمو

 3 fl Suis sp نبا هراجلو هل ناطلسلا ةبلاطم عقوت نم ةعلق

 var رزوت, لسا رمُيأو .اهركيووإ Lau كلم QI ةيبعلا us call كرد
 مدقتو هقيرط ءانثا هقيقلف Axes ناطلسلا ىلا bises منع هضيوقت

 لها هيلا ربتو هتزيخذ ىلع ىلوتساو لول نبأ روصقب لزنف دلبلا ىلا

 يناطلسلا ىلا اهوعفرف ةريخذلا صلاج نم pare هل تناك ,als نم دلبلا



 ف عع

de paul AN au,طوقا «ةعع عشار 335  As M upاكو  
 نم Lille لولع نبا ىلع انوبز اهوضقن ge) ةعاطلا ىلا هباكأ فلاخي

 ناطلسلا ىلا ردابو شهدلا هكردا مي طيحا Us اهلبقتي ناك ةوادعلا

 اهريغ نع هل ىضغاو هرهاظ ناطلسلا لبقتف هيلع مدقو اهاتاف همعاطب

al A læ de 4 xies da Hart 3 Labرزوتب هعم 4 5|, ريصقنملا 4  

 ىلا اعجار افكناو ,La ىلع هل دقعو ةطفن هدلب ىلع ىالقسالاب هرمأو

 لسارف ةكلبلا ىف Lis دق هنأ ىارو sal ىلع Lil نبأ مدقو ةرضأ

 بقعي ىلا هباتك ىلع ناطلسلا ءايلوا رقعو رزوت نم SR لولي نبا

 هقفوعمو لوله نبأ ge ىلع هضرعي fe هردمو cb a ىلع ىبأ

 نم ةطفن ىلع اولوو هيلع ضبقلا ىلا اور دابو هتاجادمو هتكن اوطعف

als46 ناطلسلا اوبطاخو h Selةصفق ةثداح تناك ىأ ىلآ هلاققعا ىن  

 نم ىديز قا نبأ نأ Lei ربخ نم ىناكو هلق ىلإ رصتفملا رهمالا ردابف

Laiلبق ناطلسلا ىلا عزن ناك  Lasوه  aاهنيب ةسفافل  
 دهجأ نب هللا دبع نب زيرعلا دبع Ly at, ses Le, sb) Lot قفز

 لاهتساو Ray | LS 5, 095 با نب ردع نب de ىو هللا ue قم ىلع نبأ

pâleىبا رممالا مايا  dell LS;ناطلسلا ىلوتسا الف ديرب ةيابج ىن  
 عم اههل فاق Less عم هتعاط ىلا اهرادبو اهعيشت اهل Le, AU ىلع

 ربدمو كارقالا ىلاوملا نم هللا دبع هيجاحل فيدر اهريبكو ةصفقب اهنبا

 هسفن هقثدحو هردص ىف ناطمملا عزن 3 ناطلسلا ةعاط ى دلبلا رومال
Sarl,بهذو هل نيكي ماقأو  pl JAMهيخأ ةرايز ىلآ ركب  Drهداكف  

 ةبصقلا ىلا مب مدقتو فناعزلاو ءاغوغلا نم as عجو هنع قلخلا ىف

 يرصلا كعبو ةبصقلا باوبأ قلغاف كلذب رذنو (AA هللا دبعب كتفلال

 ظلغتسا Lis ددملا هيلا قاو xs رابن نم ةعاس غلتاقو ىرقلا لهأ ىف



 د عد

 eyes à هانا 41 ,bd ملوح نم رارستالا ضفناو شهدلا مكردأ هكاقتم

 كا PA nl il Jos à ةروغلا 8 ملحاد ce ريتكلا ىلع ضبقتو كلجلا

 ضمجقت نم عيج mul ةعيبلا تنكس دقو هناكم AT ردامف رزوتب ركل

 سر Es همم 5 ديز ىبأ نم ةءارملاب SU ىلا دابر كاع اخ“ هيي

 هيلا اهداف [LU ئز ىف all che نم ame 4aal cles هيلع

am lalaلاا  sb, Les Joكوملا  Ja sie prarallنب قلك  SM 

 الو ركر هيلع ىنطعي م ةجرم ليبس ريغ ىف بهذف ابلقم ىف ضوخي نأ

saint Gil ele dsةهجشملا راتآ همم ىحمو دي 1-5 ىناطاسلا  Lies 

Lakeناطلسلا تالاع ىف همظتناو  Le,نم ىفو ةماحل دلب  Neةيليطسق  

 اهب "LS نيرا Lol L'URSS ARE ةماحو نيباق dals فرعتو

 نم Jets تالث اهيفف SN اماو اهوطقخا ىنيذلا لاقي اهف متو (rr نم

 ىف ممتسايرو cause Si Hs ةيبصعلا ىف مو 0 ىجايرو ىبو نجوت

 يق كك ال cs دالوأ ىف مقسايرو o LE Si عينم ىبأ الو

 احر مدج ol fe ىف متسأير ee كتيدحلاف is als LE نيتقرفل

 هتساير ob تلالمو ,aug كاسوب مو دلولا نم ةثالث هل ناك ىسوي نبا

aneىبأ هنبأ 3 كاسوب هنبال تناك  Le aisذو 65  LP) 

 اهيحال رت نسح نب ىوم هيخال رت نسح نب دمحم LAN رث عينم يبا

 ,set Raul لوا تناكف ,le I LI ركذن ام ناك نا ىلا (8) نالع قا

 نم لامعلا :ناكو LS نب ردع cl sit ds 44, حاسشو نب Art ىبأ

adوبقاعتي 5  © RSنا لا  Sat ul,منع  ddم هراغملأو  Lol 

 نب ىنوم وهو عيفم ىبأ دالوأ نم ركب ىبا ناطلسلا ةلود لوال ممدقم ناك

Ce nom se trouve aussi écrit CE — (3) Ce nom2( ( — ىنجاترو Les mss, A et 8 portent )1( 

est écrit tantôt ىنالع et tantôt ls 

 بو



 4 عد

 اوبحأو An ضعب ماب باتئرأو يلع ,La ىناطلسلا xs SN PES نس

 ا
ds,اولققف ميلع ضبقتو ءالوه ىنسوي دالوأ نم ةعبس  Àرمالا عجر  ds 

 فق هسفنب Plés هتاكرح cote /ىلا ابيب [نسدف à ةروعبا

 ,als A دمأ لاطو نالع pt هوخا هدعب ىلو كله او نسح نب ىبوم

 هدعب ىلوو نمعبراو نمتنث dés كلهو ىنفعلاو ميل ىلا اوسغم ىاكو

da,رت رع  EN Aùlناز وس  De nes eeeدل مالوم  

 ds كلم 3 pe Sad Jai ai, ge gud gi ناطلسلا de دقو
 نم حاشو نب دجحأ نب دمحم هب راثتو Ge نب نأسح مع ىنب نم هدعب
 هب LS ىنيعبسو نامت ةنس ىلا اهتيالو ىف ماقاو هلزعف روكذملا Gt دالوا

 ,ميلاو سرك نب obus fale اولوو ىضاقلا ىلك نب رع Lilas, Al لهأ

 نب ىسوي نب حام نب كلملا دبع نب ىسوي وهو ,dhixel ىسوي هب رات 2
 à LA jet ىدتسيو ةفو رعي dell عي اهمدقم M وهو حاسشو

 del Le لك نم هب طاحا دقو ءاليتسالاو بلغلاو ةقودصملا نع غارب 1

  لمات ىب ىف 4 كاسوب ىنب ىف Li لها dupe نأ متباسن ضعب ىلع

 ىتب oh لمات دلو نم احامشو Gb pale سار نم لوأ لمات ob كاسوب ىبا

Liنب ناسحل قسوي وغيو نس وني نيتقرف ىلع  Geرهو مالمو  

 EMMA CS ri) نب دجأ نب دمحمو نسح ىنب نم ملك De وبأو

lisىلا  all, JUةوازغن اماف مرمأ ىف = معا  Jetةيليطسق  

 ضربتعي ريسلا ةردقملا ةديدعلا ىرقلا شو رزوت ىلا دبعلا اذهل بسنغتو

 قاستعالا نم ةعئاملا ةروبشملا dsl Lie ةليقلا AT رزوت نمبو اهنيب

 هعلتبتف اهضّئاخ لضي Less كلاسلا اهب ىدعبي بشلل نم Lt ماعم الآ

 كلانه اوقب رتملا ةرباربلا نم ةوأمفن Lt موق ىرقلا هذه ىنكسيو

 نم نودهاعم معمو ميربلا نوطب رئاسل برعلا Coast, pige ضارقنا دعب



 - كلك عاب

 À مياقعا OM Less ddl ةمذلا ىلع اولزن ةينادرس ىلا نوبسني ةجنرفلا

 ىنعظلا ىع وجع ىم لك جلس ىخب نم بغزؤ كيش | برع ىوم ميلع لون

 ىف سيلو اهلها ةماع دبعلا اذهل مو ةوازفن أررتكو هاهملاو راقعلا اهب اوكلمو

 نم منال أهيف مرابخا اندروأ ةييشفلا ةلودلا ف ديربل sas ىميمدقتلل تلا

Leulhes La she à lyailaهلو  diseرومالا  

os 7ابلاعاو سباق ءاسور كم د  

busteةيقيرفأ روغت نما هذه  Lille à debrsesىاكو  Li,نم  

 لخد الو ul نحل نم ةجاهنص نييديبعلاو ةيلاغالا مايا ناوريقلا
 ci ىئارط ةجاهنص ةرد بميستقاو اهروضا بيطشلو ةيقدإ

 SE نب سنوم هنم لاداو ىجاهنصلا دمحم نب زعملا ةجاهفص نم سباقب
 هاربا نب ىضاق sal ىلوو كله نا ىلا مهاربأ هيخاب حاير سادرم نم ىريغصلا

 نب زعملا نب يسهل اوعياو سيداب نب ممت jbl skis سباق لها هلزان رف
 هبلغ رث ةياعبراو alé عست Lis كلذو dual de Lille ناك سما

 ةبغز pui ىف اهيحاورضو سباق تناكو برعلل ابلغم نأكو ps هوخأ اهيلع

 عماج نب لماك نب نكم ل ضو اهيلع حاير مبلغ 5 لاله برع نم

 can حاير نوطي ىدجل نع ضني نم Lee اهو et sal ناهد ىنب نم

 ىنودحوملا ىلوقسأ نأ ىلا هيغب هثروأو عماج ىنب هموقل احكام Se اهب

 0 عفادم Lie is mb لا هركاسع نموملا دبع تعبو ةيقيرقا ىلع

ousىنب كلم ضرقناو اهكلمو عرابخا ىف هانركذ امك اهمظتناو مرخا  



 كل عم

 سباقو سلبارط ىلع سشقارقو ةيناغ وذب بلغت ىأ ىلا ىنيدحوملا ىف هيلع

gs allesىبأ  MAS deدقعو دحأولا  Leeةيقيرسفا 6  do)ا  

KEدبع  dj)تا ريمالل سباق ىلع هعم دقع  LS;هتليخ |  la Hs 

 le نموملا RAS LS ةعاطلو هيحال هعلخو ST) a Ce ناك 51

 موجب وو أبتاتوهب نم تومهب )3 ديعلا كلذل سباق d'air as هأنركذ

dès Lوه نهف  Ras)١( حارف نب ىكم وهو ةتاول ىف عيسنو ىكم ونبو  

 SI (2) ya فا نب هللا ةدايز نب دمك نب eywal نبا نب هللأ ةدايز نبا

AS asءالوه كام  CAES0 هاكر ا ريمالل  ru ee prés 

LI alsمساقلا  otreنب  al2 نب مساقلا  desهل  à aiةعيبلا  «de 

 متيغاصب يللا ةساير Us ممارظن pl ىبب اومرو Less مناش ىنم 2

 قئاولا كلهم ىنم هاممق Lo ls à رصنتسملا هنبأو Jai LS كا لوم ا

EXهمبسدتن ديكو ةراع كا نب  En Lol Jill HU aeىم ةليدك  

 (Nr درمأ كود ss, ls diras 4[ برعلا كلئاتانتو درمأ رهصن رسبظا 01

 كلا عراسف 2e LS ىناقع نب كلملا Ras كم Se» ىم درعلا كلذل سباق

tellاهيلع نيالا 0  ets,مدق كلذب هل  aهخوسو فو رعم ةاودلا  

(4). Les mss. A et D portent جارم — (2) Lesmss لل ءا E portentici mal 
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 ىدحأ ةنس LU ىسرك ىلع () ادسج ةراع ىبا نبأ ىادلا ىلا الو

salésةطخ هدلق  QUالقتسم ةرضحلاب  Lesضرفلاو لزعلاو ةيالولاب  
 هيأ جو هقزر ىبساو هءاطع لاملا تيب نم لزجا نأ دعب نابسحلو ريدقتلاو

 مهق bah sta الاطفال انو هيفا راضاللا» ولد كر ارب طممسما
 Le pp قلل دبع قحل alé كتالث deu هاممدق'" اك اهزاتعا نم ةنفلتلل

 Gel ىف ضرمو اهلشفو ةلودلا ير دوكر نمح ىلع اهب عنتماو هدلبب
 تالث Liu ناعلجلاب رهاج 5 هربانم ىلع did ءاعدلاب ةلودلا لهأ عفادو

 كلهو Lou ءايركز ىبا ىلومل روغتلا بحاص ىلا هقعاطب تعبو نمعستو

 سار ىلع هدعب نموه كله رت نمعستو عبس ةنس هدهع ds xl هغبا
 هع نبأ ,dis, dei كللل هوبصنف LS هدفاح ىلختو ةعباسلا ةيأملا

 ةلافك ىف هفلخو كله Ji ىلا هيلع ادبتسم رمالإب ماقو نسح نب ىسوي *

selىكم ىنغب راهصاو سباق لها ومب نم نارمل نب  all,كلهم مرما  
 ىلا مدر 3 امايا اهب اوماقإو ةرضخلا ىلا LA نبأ ناطلسلا ALES ىسوي

 كلذ لالخ كله رم سباق ةيحان ىلآ هجو رخو سنوت نع هيفاحت مايا مدلب

 ىلا: ناريل نب ةجا اهليغكف ادهتاو dll axe am ame cils قا

 رطقلا رمإب ,shall ةلودلا ىلع عانتمالا نم انثلو الهتكاو Le نا
 لظ صلقتل رثكاو اهيبال ناك ام لغم deg ءاعدلا ىلع راصتقالاو

 نع ميكاسعو نسارغي لا ةعفاده ناطلسلا لغشو مرطق Ge كلما
xlعيالجاو ةيبرغلا  wallىلع تيبلا لها نم  sadكلف الو  

 œlaul لواخي برغملا ىلا دحاولا دبع هنبا لفق SU ىبحي وبا ناطلسلا

 اوبجواو دبعلا أو كذف ميلا هيبأ عنص نم ناك ام ىلع متحاسب لؤنو كلملا

Aهوتأو  Raeماقو  Paكاملا دبع  Les, sebىلا سانلا  dxell 

 )8( Un des mss. porte أد سح

14H 



de. 

 تالث ةنس )1( ةيابجب رغثلا ىلا هضوبن دنع ىبخي انآ :ناظلسلا» قلاخو

pré ces لت 1 LU الب تيلو ad Jess مادمدق اك at 

 ةلودلاو سباق نم مناكم ىلآ اوفو اعجار افكناف ناطلسلا ىلا مربخ خلبو

  PEممب صب رتو <( مل  poilوذا ىلا  ot RU Lasلل ا

agé A (® مناش نم ةلودلا تغرفو ok SAME PRIME 

 نع ىنيفرخملا يوقتو اهلاعا  4 LITنم , LAرع ىبب ةرمح لفقو

 ىبا ناطلسلا نم ةعافشب  sulىبا ناطلسلا ىلا  «osلبقتف هناش ىف

| ul ةبعاطلا de jo ماقتسإو Lane نم ةسفنل هصلقساو ailes, 
  Lis dal, aةوه 3 نيحئاطلا ةلودلا نم هلاققأ كلت هليبس كلسو

 ىبا ناطلسلا ىلع دجا هقيقش اذه كلملا دبع دفواف ةقاقشلا  pdالصنتم

 هبونذ نم  HNالسوتم هتمعاقشب  Leهتمدخ ىم هانمدق  alleىف

ssl, هناش ىف ىبحي ابا ناطلسلا بطاخ Kb, ابهاذ 4 ىلأ نبقي رط 

 ىلع ماقتساو هفلس عانطصا نم هناكمي للا  axellوبا ناطلسلا مظتنا الو

 دالبلا رماس ىبح  do Alهنبال ابيلع دقعو هكلم ىف  Jiىلو سابعلا

dis تلفق نأ ىلا ةصفقو رزوت نيب ام أددرتم ابترامأ راد dl, هدبع 

0000 Las Le, und جلا 
Jets à اهقباصعب مايقلاو اهيقلت دقعا دق ناك ىكم نب دجإب اهسلجم 

 وبا ريمالا مف هلع رخآ ىلا هدلب نم اهرفس  (plaهر>دص ىنع ىنحالا

 هل لاداو  GAهرارسأ يوجنو هتلويدل هصلخساو هشحوت نم ىضرلاو

(1) Telle est la leçon de tous les mss., mais il faut lire ةياجب 

(2) Ici se termine le chapitre dans les mss, À et D. En cet endroit, le ms. B offre une lacune con- 

sidérable que le ms. E m'a permis de combler. Il est à regretter que ce dernier manuscrit soit rempli 

de fautes de toute nature. Dans le passage qui suit, j'en ai laissé subsister quelques uues que je me 

suis trouvé dans l'impossibilité de corriger, 
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 هيف ةطبغ ناكم هتلود نم لح هبجاحل افيدر هلجو هسفنل هافطصاو

 ee de ىينحي وبأ lui à ose, 5 eds ءاريما نبل
lait gi dau Laناكر 08 يمنا  Lasنب ولم  ASنم  

 3 اهريصو هيلا اهمضف هاركذ اي ةيلقص لها ودعلا دي نم معدانص

 سنوتب دهعلا ىلو سابعلا وبا كله نأ ىلا هعم هناش اذه لزي مو هلاعا

 هانركذ ايك اههيبا كلهم دعب ابلخد ام دنع رعي صفح ىبا هيحأ دي ىلع

 ناطلسلا ىقلت 41 ديره ءاسور دفو ىف راس 3 هدلبب ىكم: نوجا قاطع

 نارفوب frs همقلو نمعبراو نامت ةنس ةيقيرفا ىلا هضوهن دنع نسف يأ
 مياقعا ىلع دفلا عجرو PAS قوف ددنع همدق قاكر, ناسك Jet ونت

 دبع هوخأ هيلع دفوو sad ىلا هتلهج ىف ىكم نب دجإب élues نيروبحم
 اهدلب ىلا اعيج اهبلقتم نسحإو هلصوم مركف ناطلسلا ةعاط ايدوم كلما ٠

ddeراك ام  pou5 ةباجو نسياق لبع نم  LS essا ناطلسلا  gd 

 sage ناو رمعلا نيه لهو دعب at raie 2 ل ا
 م.ذاطلس ىنايحلا دحاولا دبعل نانتمالا dde ناطلسلا مداراف هتعاط دبعلا

 ام هل dell اهرماو ةبرج هلزناو ةيقرشلا روغثلا كلت ىلع هل دقعو مدقالا

 ةيليطسقو رزوت ىلع نيدحوملا يش وتقع نب مساقلا ىبال دقعو dell ىن ماد

 نضفح gl نا طلسلا ,dal ىن ةيلع بعت ام دينعاهعطقب ناك نأ

 نب دمحم وبا هيلع ضقتنا ام دنع هصالخسا ىف هيار Jai رع

 oies ايكرزوت ىلع هل دقع سنوت ىلا ناورمقلا نم عجر انو سيكا فات

 ءاليف Le ىنب كلذب قساف ةبرجو سباق ىلع Jldl نب دحاولا دبعلو

 A نوعاطلا ةلع نم هباصا ام ةيرجب dis cab ىنامحلا نبأ كلهو
deuىلا وعدو نسل ىبا ناطلسلا ىلع ىكم وفي ضقتناف نيعبرأو عست  

2eىبأ ناطلسلا نبأ لضفال اوعيابو هيلع  (ssراصح ىنع جرفأ ام دنع  



 ىو

 RG رزوقي م كاذ ذا وهو ومع نب مساقلا بأ اولخادو نمسح ةنس سنوت
 Lie هضيوقتو das sl نم gd Gi ناطلسلا ,Re ىاود نم تناكو

 لقتسإو Gall نم نيكارفات نب دمحم وبا بجاحلا عجر الو Less امك
 ىف اهب ةفالخل ىيحي ىبا ناطلسلا نبا قاحا ابأ مامالا بصنو سنوت رماب

 ةوعد ىلأ اوفرحناو هدادبتسا نم اوفناو بلغتلا نم هناكم اوصغ ةلافك

mdا  Labo dusعش  ag tale sy datesنيب  ME geek 

 D su un با
 ىنمكاأ فات نب دمحم وبأ ed < هملا هرمأ لعجو هتباجح ديز وبا ريمالا
 ناعم ىققلاف هموقو 5 نب Je عم هركاسع ىف Gel ابا هناطلس

duneةرتبارنسلا .صاحفرأ ! LUN LL0000 ددلط 22(  
 لالتحاب مربخي ٌماصلل الا ابنع اوجرفا امو امايأ سنوت اولزانف مرشأ ىلع اوءاجو

 نانع H ناطلسلا نإو ناسملت لاعا رخآ نم doll نيرم ىنب ركاسع

 JE نهب رغما رما هل ماقتساو ةتانز ةملك ae داولا دبع ىنب مسا دق

 نب AT ةنيطنسقب ديز وبا رممالا قحلو pag قرمفاف dial روغقلا ىلع
 |0000 ,Lane Jia la لفااعت الكم
 هقيالو لوا تناكف كلذ ىف هل sb سابعلا ىنأ ناطلسلا dal ةبرجو

nn hero sen)لا ودجلا ناجل  nn 
 عجرو سلبارط بسحاض تباث ىبا: لبق نم ليتشقلل ارصاحم ناك ىذلا

 st سايعلا وبا ناطلسلا دفواو des ام sel نم ناك ىتح سباق ىلا

 ىكم نيا دقوأو هناش de Lee برغملا كلم نافع ىبا ىلع LS ىيحي ابا
 هرمد ودعلا ةعقاو تناك رث ىغغاو لبقتف ,blu اركذمو Loire هلسر

 نانع ىبا ناطلسلا ىلا تعبف هانمدق اك نيسجو عبرا ةنس سلبارطب هللا

 لاجا ةسه هيلا لمخ ىنيملسملا روغث نمب نم اهل رظنلاو اهتيدف هلاسي



 نورس

 اا بيطخل هسلجم نايعأ نم اهب دفوأ لأملا تيب نم نمعلا بهذلا نم

 ديس نب مع ىلع ىبا ىلوملا دفاح دمحم هللا دبع LL قورمم نب هللا دبع
 دبع هيخال ,aie اهب لقتساف سلبارط de ىكم ىنب دجال دقعو سانلا

a .سقافص ىلا هدي دجهجأ دمو () هتوعد ىلع اوماقأو ةبرجو سباق ىلع  

 دقو نانعوبا ناطلسلا cle, gants عبس ةنس اهيلع بلغتو ابلوانقف
Gr52 ىلع بلاغلا نيكارفات ىبأ ردص  Gas, le,اهيلع ددرف  

 ةعيرا موسعا اهيديا نم de ةريدج صلخقسا Ji di ارحبو ارب وعبلا

ESSهبقاكا ابي نلفتماند ديل فدالرلب  ideنا و  mail 
ab, SSL El 7كين دنجلا قاهر  be du Lo 

 ادعوم Les اهاكف ةرضحلاب نيكارفاف نبأ بجاد كلهم ةّميفق ىلع نمتسو

 ds رفاظ هالوم ةلافك ىف سلبا طب نهرلا دبع هنبا ,ils هامفاوتو ةكلبلل

llتاو  Ageنليازطب ىجرلا دبع تيعسات  alفريش  Les 
diةنس هركنن ايك هلويطسا ىن تبان نب دمحم نب ركب وبا هلزان نأ  GRAS 

 لها هيلع ضقتناف نطولا لهأ نم برعلاو'رباربلاب هيلع بلجاو نمعمسو

 تهب ىلا رفف ,asbl هيلع اهماخقال تبات نب ركب وبا ردابو هب اوراثو دلملا
 هع ,À هموق ةلحم نم هغمام هغلبأ نأ ىلا هراجاف بايد ءارما نم [ضامب]

 اخبل ,aller قييعيشو das ll CII كلل
 RP PE ER Er سن

 Le Ale تعجارت دقو هل ,Los ىكم هنبال باهولا دبع هدفاحو هترازوب

 لغم دجا هيخا دبعل al ف تناك ىتلا لاعالا غيديا نم mass تناك

 Bert ناك ىتح تالاعلا نم كلذ ىلا امو سقافصو ةبرج ةرديرجو سلبارط

 Sy ةلادعلا نم اعيج اهتريسو هتايحب ىنرتقا Le نهلاو هيخال ناك امنا
 )4( .Le reste de ce chapitre setrouve dans les mss. BetE. — (4) Le ms ظ porte تكلا

LE 



 دع

 ةفورعم هقفلا ,de نيدسلا لما نامسب ماستالاو تمسلاو رمق بهاذم
 de اصرح هرصع لها نيب الع tail ىدي Let ممم دحاو لك ناك ىتح

laitبهاذم 3  Ep à Ai LS, 45 L Alضرقيي  

 ةغالب عاسوو ظح ليسرتلا ىف هلو هنع هللا افع sad رعقلا نم تايبالا
 ,Less, JS مافو رح عاضوا à قرسشملا لد مفتر هايانك او وكلي و ١ طخلو

 الو ,sl» هرصع Ja ss هب كراش كلذ ىنم La كلملا دبع هيخالو

 ةيصفهل ةوعدلاب دبتساو هكلم ىف tas راصما سابعلا وبا ناطلسلا مظتنا

 عانتمللا ىف ةضوافلل هيلا أوعزفو r— dis A& لها Jals هموق ىلع

 منع زجكف ةيقي رفا ىف es AL ناشف eat كا اوراشاو كلذ. ملخادف

ls,ماك هيلع  Seةوادعلا  ESTانالوم  SEديرجأ للاي كلذ كالدخ  

 'نعبو ةماقتسالا سيبلتلا ىلإ ىكم ىبا ردابف ةطفنو رزوتو ةصفق كلمف

 ,Jai pol ةقودصملا نع وه عجرف ةرضعل dl ناطلسلا عجر رث ةعاطلاب ههلا

 دهجأ و نب ضقتنأو À pr مضعب de ضبقتف ol 41 Jail ىلعلا

 D DO RS Li Nb os ةيابداا نم هيحازع لها
 | ال0 ةردعلا صعب ,Jals ةضرفلا sat 5 هب اوطاحإو ral هععبق :هتلزامل

csىف ىلع  eusلاملا كلذ ىف مل لذبو ركسعملا  ausغلبو ضفناو  A 
 تفاوتو ناو ميقلا .لزنو ,Salé ىدحأ ةنس هترضح نم جرش ىاظيلسلا ا ىلا

 3 ةعاطلاب ىكم ىبا مدرف هيدي لمي رادهلل هلاسر (.sal هيلا

del, Jaلوقو  atاهلخدف دلبلا ىلا مهسلا ناطلسلا ذغاو برعلا  

 هتناطب نم Rale ليتساو اهوتاف ةعيبلاب دلبلا لها ذالو اهروصق ىلع ىلوتقسأو

 كلهو برعلا ءايحا نمب لئالق AN كلملا دبع كلهو سنوت ىلا اعجار افكنأو
 tal دعب سلبارط بحاص ناك قدا دجات هعحا نبا نسجرلا دبع ددعب

Géلورخلا نم تبان نبأ معنمف سلبارطب باهولا دبع هدفاحو ىيحي هنبأ  



 و

séاك  JSاكسقم  dell,ناطلسلا  basوم ب  SEىلا باد  

 ناطلسلا ةعاط ىلع ةيقرشلا ىجاونلا تماقتساو allo اوماقاو اهقيحاضب
 قرستملا ىلا كلملا دبع ىنب cas بهذ à كلملا كلام هللاو هتوعد ىف تمظتناو

sL25)نيب باهولا ىبع رماقأو هضرف  ra balناكو كلانه لابجلاب  

ES Au Aاهلضأاىبهرثا هايل داق نيياتبا الط اى  Quiىلا مععيص  
 تالق din هولققف ىلاولاب اوراثو ابقيبف دليلا ىلا ءاجو كلذب باهولا دبع

alé,ديع كلمو  ogنم ىبحي () هوخا ءاجو سباق  Gallدعب  Las 

 بحاص de كلزنو هل ايهتي مو dre LS موري ارارم هيلع بلجاف هضرف
 اهنيب كلذ ,à ءاش ام Lits, déc هنكم نأ ىف باهولا دبع هلخادف ةمحل

 DA ف نكمف ىنييسواعلا رصقب هلقتعاف هيلا هب تعبو افاقك هقثوأو

 ىبإب lime سباق نم ةلحرم ىلع ةماخلاب ab, dus نم مف À اماوع |

 ضبقتو اهكلم ىأ ىلا سباق ىحاون ىلع بلي لاز امو هدحفاف اهبحاص حا

 Pre JA 20 ةياعبسو نيعست ماوعأ هامقف Le» هيخأ ىبأ باهولا دبع 0

 دق 0 ىبا ناطلسلا نيارع ريمالا ناكو نيعستو تس ةنس dl هدلبب

die,راصحل هوبا  LLاهرصاخ 1  Leاهلها ماقتسا ىتح هركذن  de 

 اهلاعاو سقافص ىلع هالوف dut ىلآ عجرو Lis جرضأف ةبيرضلا اوطعاو ةعاطلا

 ابتيبف"هشفم ,fl Lab قيباق#تلم قاما اس لل ا ا

 A ىنب al ضرقنأو هقنع برضف كلملا دبع نب ىيحي ىلع ضبقو اهلخدو
 نيثراولا رمخ وهو دعب نمو لبق نم رمالا هللو سباق نم

(4) 11 faut lire هلع 



 ,el سلبارط ةنيدم < vos تاي ge» ربعأ

 وه ىماعلا نب ورع ol يالسالا غلا لوال ةاليلا اذه. ناش امل مدقت دق

 ةيالو هيلع Lists dass لاعا ةاهجج نم كلد دعب ىتبو do ىلوت ىذلا

 لود ىو هدعب نمو ةبقع ةرامأ ىندل نم لاعالا هذهل ارغت لوي ملف اهبحاص

 ىلع ,nie ةرهاقلا ىلا لترا امل ةعيشلا ءافلخ نم هللا ىيدل رغملا ىناكو ةبلاغالا

 هللا دبعل سلبارط de» [دقعر ةجاهنص ريما دانم نب ى ميز ىنبىنيكلبل ةيقيرفأ

ETبلط ىنمتسو عبس ةنس ةفالقل رارن لي الل فاي انك نالاجو وع  

dreنأ نيكلب  comesاهب هل ههعو باجاف هلع ىلا سلبارط لع  Losاهيلع  

 نب روصنملا كلبم دعب محال ابيلع دقع 5 ةجابهنص ,alle نم نيكلب

 لوصمي ابلماع ةلخادمم ةيامئالثو ىيعست du ىبلقصلا سنايل نيكلب

 ذعمموي ةلودلا ىلع بلغتملا ىلقصلا jen كلذ ىلع هناعاو ةجاهبنص نم

 ot حرسف اهكلمف سراف ةياهسجو ىلا ىف all لصوف سنايل هقسفانمل

Jeبيبج نب  LAةحاسب نيموي افحازقو ةجابنص نم ركسع قى  

 اومصتعاف سلبارطب هلف قحلو لتقو تلاغلا ىف سناي ركسع ضفنأ مث روز

 نور نب ديعس ني لوفقلف قحزو دداقلا بيبح نب رفعج ملزانو اهب
lilا هرصاُح سماق ةهقيرفأب هنيأو سبدإب ىلع  ai Àنب رفعج  

 مرممأو ةسوفنب قحلو رفعج اهنع a سلبارط راصح نم هنأكم بيبح

 D يلد 0 il sat M ىب ىبع
 ماقو هوكلمف سناي sel نم هعم نمو ىلع نب er هيلا سرح سلبارط

Lasابيلع مكالأ دقعو اهنطواو ةعيشلا ءافلخ نم = ةوعدب  ss 
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de ulنب  boxeبحاص رفعج  dutسلدنالا نم هيلا عزافلا  
 De مع À هماع تعفتماف سباق لزانو ةياجب ىلع لوفلغب رهظتساو بيلا لصوف

 لوفلف ديتسأو ريصم 4 عجرف هقبصعب هيلع لوفلف دادبتسأ cel, s ةيالولا

 برعلا اخ دو ارخإ اكتم اودياخسا ىا ىلا ةيجاجضتص كولسم عض. ا« ار سلفا
 ىنب ىديإب لست مو اهملاعم اوسمطو اهناطوأ be ةمقيرفا ىلا نوملالبلا

 لوطصا cel Ji نب ge اهيلع ميلغ Gi ىلا ءالوه نوررخ

le,ةيامسجو ىنيعبرأ ةنس & نم ةيلقص كلم  hsاهب نمدسملا  

Sale Julلحاوس 3 لعف  À3 امايا ىراصنلا ةكلم ىف اوماقاف ةيقب  

 ختفأ الو مب ls منامعا نم حورطم نب ىبحي ىبا لخادم نوملسملا مب 56
 لها هوجوو حورطم نبأ هيلع دفو نيسهو سمج Lau ةيدبملا نموملا دبع

 رمك نأ dl حورطم نبا Rae ىلوو مدلب ىلا مدرو ةمركم معسواف سلبارط *

 نب رع نب ديز ىبأ ديسلا نذإب calé تس ةنس قرشملا ىلا لحترأو زبكو ةفس
 تبقاعتو ةيردنكسالاب رقتساو ىفسوي هع لبق نم ةيقي À لماع نموملا دبع |

 تراصو هانمدق ام شقأمقو ةمئاغ نبا رمأ نم SSL اا ما

 كلهو نموملا دبع ىنب ىلع ةيقي رفاب صفح ىاونب دبتسا رف شقارقل سلبارط

 نأ ىلا ais LS ىبا رممالا لاعا ىف سلبارط Je مظقناو ةيناغ Lol شقارق

 ضعب ةلودلا Se لدشفو ٠ ةرضخا نع ةيبرغلا روغخلا تعطتقاو متلود تهسقنأ

 لزي مو ىروشلا ىلا سلبارط ةساير تراصف ةمصاقلا نع اهلظ صلقتو ىثلا
 دبتسم ابلها نم ابسيءر SIM ad نم اهيلا ce ىيدحوملا نم لماعلا

 Lis 23 Las Lai ودل هالو ا
 ىعاناح نيح ةياعبسو 5 he عبس du Judt Lys وبا ناطلخلا

 ىنع دعباف اهملا ةياجب بحاص SS ىبأ ناطلسلا هك سحأو ةرضمل كلم

 الو ares اهههشم نم رع نب دجا ماقأو اهب pl سلبارط رغث ىلا سنوت
140 
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 ىنكملا دمحم هنبأ اوجرخا هدوع نم نودحوملا سميو سنوت ىتاهحلا نبا قراف
  à, > aاوعيابو لاقتعالا نم  ehهمزهف هقعفادمو ركب ىبا ناطلسلا ءاقلل

 ةيحان ىلا ركب وبا ناطلسلا  de, playدصق ىلع هعم نيذلا بارعالا

 هوبا كلذب سحا الو هيبا دي نم ةيكولملا رئاخذلاو لاومالا عازتنال سلبارط

 ةيردنكسالا ىلا سلبارط نم رجلا بكر  LSهرمخ ىف روكذم وه , sbىلع

 مهاربأ نب رع ىبأ نب دمحم هرهص سلبارط  aluىلوو اهرمإب ماقف صفح

  aileمنع بجو سلبارط لها ىف هرثأ ءاسف ىسيطبلاب ربشي هلها نم الجر

 هناطلس نم ىضرلا هجو , deمترداصم ىلع , fl élارعجا ىتح
 امجان نيفسلا بكرف ناطلسلاب ةروغلا  fieهعلطاف هعادول مضعب ضرعت نأ دعب

DU ni ايضاق big, هعقول لتقف مب ىسطبلا, تاياعش ىلع 
 سلبارط رمإب ماقو كله ف رع نب دهحا كلذ ربك ىلوتو كلذ ىلع ىلا نأك سنون

 رهاط نب ديعس هلققف روبعك نب دمحم  HAكلمو  elهعم ىناكو ددبلا

RE ءار ماكل نيا لاععتاو هيدا تح Lol, y نب تاكرملا:ؤبا 

be JS نم يوكرلا راع نب تبات اهرمإب ماقو كله 3 ةنس ةرشع ىتنت 

 هب راثو  dauنب ديعس نب دجأ هتيالو نم رهشا  aps poilهبرات رث دبتساو

fs نبأ bee اولوو gl GSM دنع هلستغم ىف هولتقو ةجوكز del 
ds نيرشع نم bé سلبارط رمأب ديتساف نيرشعو ةعبس ماوعا راع ىب تبان 

NN PIN NP ENS ىف :طلاغاي ومو هع ضضلعخم .ةلوخلا لظو 
 ككس ىن الجار ىسلاو ايتراش  dontطلاخيو هديب هنوعامو هتاجاح لوانتي

us همم pus عضاوتلاو GNT بهذم كلذ ىف بهذي هتالماعم ىن ةقوسلا 

soie pis سلبارط ىلع ناطلسلا هقعبمذ سنوت نم لماعلاي يللظيتو هاغترا ىف 

IS 41 bonus HSM ايم ball هملا اربي ومو dass à المفعم 
 لصوو ةيقيرفأ ىلع نيرم ىنب بلغت  latىلا نسل وبا  sadام ىلع
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 هتريخذو هلام ةيردنكسالا ىلا لقنو هفرطب due ons Jadl ىرط dll ()هركذن

 هقناطب sad غنم راثو هولققف هراد دنع شيم نم ةعاج كلذ ءانثا هلاقغا $

 بهذلا ةيلحب بوكرلاو سومللا 3 ةرامالا sp ايو Lex ob dal هدعب ىلوو هعيشو

la slt,ىراصفلا راجت نم لوطسا اهب عقجأ ىأ ىلا كلذ ىلع ماقأو ةناطبلاو  

fra pdنم اهاهغيام ةرغكو ةرامقلا ليبس ى مددرتو عقررلم ةرغكل  paie 
 ممدقم رفو ديلإب ميلا ةمماحل مساف اهلها اورقكو اهيف اوراثو الهل اهب اور دغف
 اك مدل le هولققف © ابئاحنأ ىف ىراوجلل ءارمأ مغرم دالوأ ةلسح ىلأ تنبأت

 اراع هاخا duo اولتقو نيفس تس هتدم تناكف هتتساير ىف Ras هباصأ

 نوعاملاو 34 (ea ةريخذلا نم دلبلاب ناكام عمج ىراصنلا =(
Las,اهب نفسلا  sdb,نم  Jillامايا دلبلاب اوماقأو نيدفصم ةيماخلو  

 نم اهرواج نم عم اوثدحت 5 لاجر ابل ناكول ةركلا نم بهرو ةقلق ىلع
 ىكم نب rt سابعلا وبا سباق بحاص كلذل ىدصتف اهصادف 3 ىيلسلا

 ball ةعاج نم اهرقكا بهوتسا بهذلا نم ىلا نيسج La مل لدبو

 [ضاهب] dau كلذو رفكلا دي نمرغتلا gl هللا ىلا اغلق ةيديرجلل دالملاب
eueةيردنكسالا رفغب تبات نبا دلو قحلو  bbنوفرتحي هب  SA 

 نهرا دبع ,so هرمإب ماقو نيتسو تس ةنس ىكم نب دها كله نأ ىلا

Louىلا تباث نب دمحم نب مكب وبأ  dub,دفاعم 3 امصلا دوهع ركذو ههبأ  

 Liu ابلزانو dal ىلاومو هعئانصب Lis انفس ىراصنلا نم ىرتكاف هموق '

calمميف قرفف برعلا ن ابود هيلا عقجاو مليطاسأ نم لوطسأ ىف نمعبسو  

 29h دبع de Lt Jus مارق ىف نم اهملع بلجإب لوما
 | + دالدا نم برعلا هراجاو ةوفع ىكم نب el ىبأ

(1) La suite de ce chapitre ne se trouve que dans le ms. E, mais elle est malheureusement défi- 

4 0 
 اح 1

HR | 

gurée par des fautes de copiste ; nous en avons laissé subsister une grande partie, ne sachant pas 

comment les corriger et soupçonnant qu’il s’y trouvait quelques lacunes. — (2) Le ms porte اهباحنا 

 ا 1

AT À 
pays 
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 قسوتساو سباقب متراما ناكم كلملا دبع هع AU ىف هنمام هوغلبا نأ ىلا منم

 سابعلا ىبا ناطلسلا dell ىف لخدو als لقتساو اذه ركب AN سلبارطرما
 هفكيو du | ىنم ناطلسلل Le هعناصي pbs هربانم de هل بطخو-سنوتب

 هناكم ىلوو نيعستو نمتنث dau كله ىأ ىلأ فرطلاو Hal ىيح دعب انيح

 عيشتلاب اهتم هللا ىفلخ ىب مساق هدئاق ناكو هع هتلافكب ماقو راع همخأ نبأ ىلع

caldt (quelىلع  (ge olةراعقدو باتراف  pla Lau)شحوتف ةترسم ىنم  

 شحوتسا 3 سلبارط ىلا عجرف Slt هيلا تعب رث ضقتناو de نم ةفيلهل

 ناطلسلا ةصلاخ اهب قلو ةيردنكسالا ىلا رجلا بكرو dau bé لا بلطو

 ends سنوت ىلا ىيفسلا ىف اعجار مكو ةمذ هنم ذخاف ج ماع لاله يأ نبدمح

 داعف هناكم ىلا هوداعتساو هوفطالو هولسار مب مم الف سلبارط كلمل ناطلسلا

 A هةعقساو ستفوتن_ناطلسلا قحلو قرفف ill رذنلا هت ءاج à ميلا

 راصحل رع صفح ابارهمالا هنبا هعم ess ناطلسلا ىلإ ربقأ غلبو سلبارط

DIEاهتحاسب ل مف  abلح نبأ ماقو تباتث' ىبأ ىلعو هيلع بايد برع  

 ail برعلا الوقنو همراغمو نطولا ةيابج هل مفوو sys ماقملا هتمدخ ىف هللا

 هيلا SD تاوقالا Ras عنج اتيرك ال < ابيلع ماقأو هب ممفلاتسيو همعاط

Risنايحالا ضعب  Àنأكو هطئان ماوعا ةدعل ميهلع ىتلا ةبيرضلاب هوعفد  

 D ةنس هيبأ ىلا اعجار افكنإو ممعاطب ىضرف ةماقملا لوط نمرجغ دق

 000070 1و عطار يمد اك 46 ادم sub rôle ce db دعست
 ىف مالكلا رخآ اذه هتيمكحب رومالا ربدم هللاو دهبعلا اذه ىلا سلبارطب ةتراما

 راصماب نيدبتسملا نيمدقملا al نم ابعبت امو نيدحولا نم demi ةلودلا

sosليكي ابلامكيو غلودو ةنانز رابخا ىلا عجرنلذ ةيقرعلا  
«Leالا  Halle نا بانكلا 

3% sd À 

 يبرم
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Ce ne fut que par l’emploi d’une critique sévère , et dela connaissance que M. de Slane- 

avait acquise, non-seulement de l'ouvrage, mais du style et des tournures particulières à 

l’auteur, qu'il a pu remplir cette partie de sa tâche. Les noms de tribus et de lieux qui n’ap- 

partiennent pas à la langue arabe, avaient été presque toujours estropiés par les copistes : 

pour les rétablir, on a eu recours à d’autres ouvrages historiques , aux cartes géographi- 

ques, tant arabes qu'européennes , et aux récits des voyageurs. Les dates , dont plusieurs 

0 été altérées, ont été vérifiées avec le plus grand soin. 

On remarque, dans tous les manuscrits de cet ouvrage, un grand nombre d'arbres généa- | 

logiques, représentant la descendance des tribus, la_filiation des familles marquantes, et. 

celle des dynasties. Plusieurs motifs ont porté à supprimer ces tables : d’abord , elles n’ap- 

prenaient rien qu'on ne connût déjà par le texte du livre , ‘où ces mêmes généalogies sont 

toujours exposées avec soin. Ensuite, cestables offraient plusieurs erreurs, et ne s’accordaient 

pas toujours avec le texte. Puis, il aurait été impossible de composer des tables semblables 

au moyen des caractères d'imprimerie ; il aurait fallu y employerlalithographie oulagravure. 

D'après ces considérations , On a cru devoir les supprimer. | 

Malgré tous les soins apportés à la révision -des épreuves, plusieurs fautes se sont 

cependant glissées dans l'impression. On en trouvera la liste à la fin du second volume. 

Alger , le 1°" août 1847. 
”, 
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Ms. À. Ce manuscrit, composé de deux volumes, fait partie de l’exemplaire du grand 

ouvrage d’Ibn-Khaldoun que M. Berbrugger rapporta de Constantine. D’après un 

ordre ministériel , l’exemplaire complet fut retiré de la bibliothèque d'Alger et 

donné à la bibliothèque du Roi. Il est assez bien écrit, mais il fourmille de fautes. 

Ms. B. Ce manuscrit, en deux volumes, appartient à un bel exemplaire découvert à Tunis 

par M. Rousseau, et cédé par lui à la bibliothèque du Roi. 11 est plus correct que 

les autres manuscrits , cependant les erreurs de copiste y sont fort nombreuses. 

Ms. C. Ce manuscrit, composé aussi de deux volumes, fait partie de l’exemplaire complet 

que M. le Ministre de la Guerre fit copier à Constantinople, sur un manuscrit 

conservé dans une des bibliothèques publiques de cette ville. Bien qu'il soit écrit 

avec une précipitation extrême , le texte n’en est pas trop mauvais. 11 a été d’une 

grande utilité. 

Ms. D. Ce manuscrit est un volume détaché ; 11 est fort bien écrit. Une note sur le dernier 

feuillet indique qu'il fut transcrit à Timbektou , en l’année 1088 de l'hégire, par 

Mansour-Ibn-Mohammed-el-Aoudijeli. C’est à l’obligeance de M. Alix Desgranges, 

professeur au Collége de France, qu’on doit la communication de ce volume. 

Ms. E, Volume détaché , appartenant à la bibliothèque du Roi ; très-fautif, mais offrant de 

bonnes leçons. 

M. de Slane eut encore à sa disposition, pendant quelques semaines, un volume appar- 

tenant à El-Kharroubi, ancien secrétaire d’Abd-el-Kader, et, de plus, un assez grand nombre 

de fragments de l'ouvrage. Pour la révision du texte du second volume , il s’est servi des 

dernières parties des manuscrits À , B et C, ainsi que du manuscrit F. 

Ms. F. Ce manuscrit, renfermant la dernière partie de l’histoire des Berbères, appartient 

à l’exemplaire cédé par M. Grœberg de Hemsæ à la bibliothèque de Leyde. Il est 

admirablement écrit, et en caractères africains, comme tous les autres exemplaires 

de l'ouvrage, excepté le manuscrit C. Il est à regretter que ce manuscrit n’ait 

jamais été collationné ; cette négligence de copiste a été la cause d’un grand nombre 

d’omissions et d'erreurs. Ce fut à la prière de M. de Slane , que 5. M. le Roi de 

Hollande , ordonna que ce manuscrit lui fût envoyé. 

Après un travail opiniâtre d'environ dix-huit mois, avec l’aide de cesmanuserits, le texte 

de l'ouvrage put être rétabli dans une pureté qui laisse peu à dés S.pour atteindre ce 

résultat, on a dû surmonter les difficultés les plus graves. D'abord x ilsagissait de faire dis- 

paraître les fautes de copiste, fautes tellement nombreuses, tellement étranges, qu'à chaque 

- instant le travail de transcription était suspendu , afin de démêler le vrai texte de l’auteur. 
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Bougie, les Beni-Khoraçan à Tunis, les Beni-er-Rend à Cafsa, les Beni-Djamé à Cabs, 

les Beni-Mozni à Biskra, les Beni-lemloul à Touzer, les Beni-Mekki à Cabs , etles Beni- 

Thabit à Tripoli. 

La seconde partie renferme l’histoire des dynasties sorties de la grande tribu berbère 

de Zenata, et fournit les renseignements les plus détaillés sur les Zianides ou Beni-Abd-el- 

Ouad de Tlemsen, et sur les Mérinides du Maroc. Dans cette partie se trouve aussi l’histoire 

de plusieurs familles qui ont exercé l'autorité souveraine dans le nord du Maroc. Les Idri- 

cides, les Beni-Ziri-ben-Atia, les Beni-Azéfi, princes de Ceuta, la généalogie de toutes 

ces tribus , la suite des chefs par lesquels chaque tribu a été gouvernée, révoltes, batailles, 

ambassades , mariages, rien n’est omis dans cette vaste composition. . 

L'histoire des Berbères embrasse toute la période de temps qui s’est écoulée depuis la 

conquête arabe jusqu’à la fin du quatorzième siècle de notre ère (1). Rédigée par un homme 

d’un grand génie et d’un savoir peu commun, un homme qui pendant de longues années 

avait rempli les fonctions de Ministre d’État, d’abord à Tunis sous les Hafsides, puis à Fez 

sous les Mérinides , et ensuite à Tlemsen sous les Beni-Abd-el-Ouad , elle décèle à chaque 

page une connaissance intime des évènements politiques qui ont agité ces pays; et aux 

notions si précises qu’elle nous offre sur les tribus arabes et berbères, sur leurs rapports 

avec les dynasties régnantes et sur les relations de ces dynasties entre elles, on reconnaît 

facilement qu'on a sous les yeux le travail, non-seulement d'un savant historien, mais 

d'un homme auquel toutes les sources étaient accessibles, et toutes les archives 

ouvertes. 

Cet ouvrage, si intéressant en lui-même, ayant acquis une nouvelle importance par la 

conquête de l'Algérie, le Ministre de la Guerre en ordonna la publication , et confia ce tra- 

vail à M. le baron de Slane, qui par d’utiles publications , avait prouvé la profonde connais- 

sance qu’il avait de la langue arabe. D’après un arrêté ministériel , le texte arabe a dû être 

imprimé à l’Imprimerie du Gouvernement, à Alger , et la traduction française, à l’Im- 

primerie Royale de Paris. Plusieurs manuscrits dont on donne ici l'indication, furent mis à 

la disposition de M. de Slane. 

(4) Sil'on »° y trouve que peu de détails sur la dynastie aghlebide, et sur les premiers émirs qui 

en à l'Afrique et l'Espagne au nom de Khalifes, on ne doit pas en faire un reproche à 

‘une autre | rlie de son grand ouvrage, partie consacrée à l'histoire de plusieurs 

, renferme deux chapitres sur ce sujet. Comme le texte arabe de ces 

chapitres a 1: داق ةكعع une traduction française par M. Noël des Vergers, M. de Slane 

s’est abstenu de les rl entrer dans l’histoire des Berbères ; mais, pour combler cette lacune, il 

donne, dans la traduction française de cet ouvrage, une histoire des premiers émirs et des Aghle- 

bides, beaucoup plus étendue que celle فب notre auteur. 
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la dernière partie d’un grand ouvrage historique dans lequel Ibn-Khaldoun, cet auteur si 

justement célèbre, raconte l’origine et les vicissitudes de toutes les nations musulmanes. 

Elle se compose de deux parties, dont la première renferme des notices sur les tribus arabes 

établies en Afrique, et s’adonnant à la vie nomade; des renseignemens précieux sur 

les peuplades berbères (1), habitant le territoire qui s'étend depuis la Méditerranée 

9 jusqu’au pays des Noirs ; des notions importantes sur la géographie de toute cette région, 

et une histoire très-détaillée de plusieurs empires que les Musulmans y avaient fondés. On 

- yremaïque, parmi d'autres dynasties moins importantes, celles des Obeïdites ou Fatimides, 

des Zirides, leurs successeurs, puis celles des Almoravides, et des Almohades, avec le récit 

de leurs conquêtes en Afrique et en Espagne. Cette première partie renferme une histoire 

_ détaillée de la dynastie hafside et plusieurs chapitres spéciaux sur les invasions de l’Afrique 

- par les Chrétiens; c’est avec un vif intérêt que le lecteur parcourt le récit des conquêtes 

effectuées par les Normands , dans les provinces de Tunis et de Tripoli, ainsi que l’histoire 

du siége de Tunis par saint Louis. 

De petites principautés ‘trouvent aussi leur place dans ce grand tableau ; principautés 

dont l’histoire et quelquefois même les noms nous étaient presqu’inconnus : indiquons ici 

les Tbn-Ghanïa , dans la province de Tunis , les Bereghouata en Maroc, les Beni-Essam à 

Ceuta, les Beni-Salah à Nokour, les Beni-Abi-el—Afia à Tessoul 5 Beni-Ouassoul ou Médra- 

Mecrla et à 

(1) Les Berbères, peuple autochtone de l'Afrique septentrionale, sonBlamême race qu’on désigne 

maintenant par le nom de Kabiles. Ce mot, qui signifie tribu en arabe, n’a été employé pour désigner 

les Berbéres, que depuis environ trois siècles. L'introduction de cette signification détournée doit 

être probablement attribuée aux Turcs 
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